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Bakgrund: Redovisningsskandaler anses grunda sig i de kryphål som återfinns inom 

redovisningens regelverk. När dessa kryphål utnyttjas riskerar organisationens redovisnings 

legitimitet att ådra sig en legitimitetsskada eftersom den då strider mot allmänhetens 

förväntningar om hur en korrekt redovisning är upprättad. Tidigare forskning har presenterat 

strategier för att reparera legitimitet på en organisatorisk nivå. Forskningen tycks däremot vara 

tunn om hur ett legitimitetstillskrivande medel såsom redovisningen kan repareras när det ådragit 

sig en legitimitetsskada. Det förklarar varför det varit motiverat att genomföra en studie som 

undersöker detta. 

Syfte: Studien syftar till att skapa en modell som förklarar den process där redovisningens 

legitimitet repareras.  

Metod: Syftet har besvarats genom en deduktiv ansats där befintlig legitimitetsreparerande 

litteratur legat till grund för en tentativ modell. Utifrån teori har vi härlett tre mekanismer som vi 

prövat om de kan förklara hur redovisningens legitimitet repareras. Genom studiens kvalitativa 

ansats har vi, med hjälp av innehållsanalyser, utfört två fallstudier där fallen avsett två 

redovisningsskandaler. Med hjälp av empiri bestående av nyhetsartiklar och årsredovisningar, har 

vi provat om modellen ger en förklaring till hur redovisningens legitimitet repareras. 

Resultat och slutsats: Studiens resultat pekar mot att vår slutgiltiga modell besvarar syftet. 

Redovisningens legitimitet kan repareras genom framförallt organisationens egna vidtagna 

åtgärder, men även genom att såväl organisationen som media utpekar syndabockar som ställs 

ansvariga för redovisningens brister. Vår slutmodell förklarar även att media har en inverkande 

och pådrivande roll ifråga om redovisningens legitimitet och att regler och policys skapar 

möjligheter för organisationen att utnyttja dessa för att legitimera redovisningen.  
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Background: Accounting scandals are considered based on the loopholes found in the 

accounting rules. It is argued that an organization's legitimacy in the accounting, in such 

situations when these loopholes are exploited, can be threatened since it differs from the public's 

expectations of how a proper accounting is constituted. Previous research has presented strategies 

to repair organizational legitimacy. Research seems however to be sparse in the matter of how a 

tool to repair legitimacy, such as accounting, can be repaired when it incurs a loss of legitimacy. 

This study contributes to this specific area.  

Purpose: This study aims to create a model that explains the process by which accounting 

legitimacy is repaired. 

Method: Through a deductive approach, in which existing literature formed the basis for a 

tentative model, we derived three mechanisms that have been tested whether they can explain 

how the legitimacy of accounting can be repaired. Further, by using the techniques of content 

analysis, we did a dual case study where the cases concerned two Swedish accounting scandals. 

Using empirical material consisting of news articles and annual reports, we tested whether the 

model provides an explanation for how the legitimacy of accounting is repaired.  

Results and conclusions: This study's results suggest that our purpose can be answered. The 

results also indicates that accounting's legitimacy can be repaired primarily through the 

organization's own actions taken, but also by the organization as well as the media designate 

scapegoats who are deemed to be responsible for the accounting's shortcomings. Our final model 

also explains that media plays an influencing and actuating role in terms of the legitimacy of 

accounting, and that rules and policies create opportunities for the organization to legitimize its 

own accounting. 
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Kapitel 1. Inledning 

Studiens inledande kapitel ger en introduktion till ämnesområdet. Vi behandlar inledningsvis hur 

redovisningens legitimitet riskerar att skadas vid redovisningsskandaler för att sedan diskutera 

de teoretiska aspekterna kring detta. Vi redogör även för utgångspunkten för studiens 

problemdiskussion och syfte – hur redovisningens legitimitet repareras. 

1.1 Bakgrund 

Var land har sina egna redovisningsskandaler. WorldCom, Enron och Kreugerkraschen är tre 

exempel som tillhör historiens mer kända skandaler där redovisningen har manipulerats och visat 

sig vara bristfällig. När dessa uppdagats har stor uppmärksamhet riktats mot organisationerna och 

deras redovisning, samtidigt som brister inom redovisningens regelverk och standarder blottlagts. 

(Jones, 2011)  

 

Orsakerna bakom skandalerna skiljer sig åt. I vissa fall rör det sig om direkta lagöverträdelser, 

medan det i andra fall handlar om s.k. kreativ redovisning. Det innebär att redovisningen inte 

upprättats på ett enligt lagen förbjudet sätt, utan snarare att kryphål och flexibilitet inom 

regelverken utnyttjats på ett sätt som resulterat i att redovisningen blir avvikande i förhållande till 

hur den förväntas vara upprättad (Jones, 2011). Ofta resulterar kreativ redovisning i att 

prognostiseringar av exempelvis intäkter blir alltför optimistiska eller att tillgångar övervärderas. 

Inte sällan medför den kreativa redovisningen att aktien blir högt värderad och att den inte 

avspeglar organisationens faktiska framgångar.  

 

Historien har visat hur en del organisationer överlever en redovisningsskandal samtidigt som 

andra organisationer försvagats och slutligen upplösts. Några exempel på organisationer som 

samlats till sina fäder är Enron, Kreuger och Fermenta, medan organisationer så som 

HealthSouth, Skandia och ABB, trots sina redovisningsskandaler, lyckats gå vidare med sina 

verksamheter. Skandia är än idag bland de största försäkringsbolagen i Sverige och ABB en stor 

multinationell koncern inom verkstadsindustrin. 

 

I fallet med Skandia uppmärksammades redovisningen och fick utstå kritik. Vid tiden för 

skandalen möttes allmänheten av rubriker som “Skandias fest förbyttes till ekonomisk mardröm” 

(Dagens Nyheter, 2003), “Varning för Skönmålning” (Dagens Nyheter, 2003), “Skandias sätt att 
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redovisa blåste upp vinsterna” (Dagens Nyheter, 2003) och “Helt oacceptabelt” (Dagens Industri, 

2003). På liknande sätt var det för ABB. Där förekom rubriker i stil med “Vi vill ha ökad 

öppenhet [... i redovisningen]” (Svenska Dagbladet, 2002) och “Kreativ bokföring i svenska 

företag” (Dagens Industri, 2002).  

 

Medias kritiska rapportering och de fallande aktiekurserna talar om hur redovisningen i dessa två 

fall inte mött de förväntningar som finns på den, dvs. att den ska avspegla den ekonomiska 

verkligheten på ett rättvist sätt utan orimliga och oacceptabla ekonomiska prognoser. Det innebär 

även att organisationernas redovisningar ifrågasatts på ett sådant sätt att redovisningens 

legitimitet brustit.  

 

Legitimitet är ett begrepp som avser en status där organisationen uppvisar sig själv och sina 

handlanden vara förenlig med sociala riktlinjer och förväntningar. Det innebär således att 

organisationen, utöver att följa lagar, regler och normer, även måste tillvarata allmänhetens 

förväntningar för att bli legitima. För en organisation är legitimitet såpass vitalt att det anses vara 

en nödvändig resurs för organisationens fortsatta existens (Dowling & Pfeffer, 1975; O’Donovan, 

2002). Suchman (1995, s. 574) har presenterat en definition som blivit etablerad inom 

forskningen kring organisatorisk legitimitet: 

 
”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or 

appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions” 
 

Samma förhållanden råder för organisationens redovisning. När denna är upprättad på ett sätt så 

den överensstämmer med sociala riktlinjer och förväntningar är den följaktligen att bedöma som 

legitim. 

 

Trots den ihärdiga mediala kritik som organisationernas redovisning fick utstå är de idag inte 

längre ifrågasatta och tycks snarare gå ‘obemärkt förbi’ medias nyhetsbevakning. Det talar om att 

redovisningen, åtminstone utefter tidigare studier (bland annat Pfeffer & Salancik, 1978) som 

argumenterat för att legitimitet är det stadie där något går obemärkt förbi, återvunnit sin 

legitimitet. Organisationens redovisning har således genomgått en process där legitimiteten har 

reparerats. Frågan återstår dock hur denna process tagit sig uttryck.  
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1.2  Problemdiskussion 

Organisationens egen redovisning har ansetts vara av sådan betydelse att den ger organisationen 

möjlighet att i sin helhet förmedla en legitim bild av sig själv (Richardson, 1987). Detta betonar 

även Tinker et al. (1982) och Tiessen och Waterhouse (1983). De menar att redovisningen, som 

en uppsättning av olika institutionaliserade metoder och övertygelser, sammanlänkar 

organisationens handlingar med deras värderingar. Organisationens redovisning kan betraktas 

som ett kommunikationsmedel där organisationen kan förmedla en bild av att de själva är 

legitima, dvs. att de står i linje med samhälleliga förväntningar, regler och normer (Richardson, 

1987). Det kan därför antas vara problematiskt för organisationens legitimitet om allmänhetens 

uppfattning är att deras redovisning är felaktig och illegitim. 

 

En felfri och legitim redovisning kan anses vara viktig av flera anledningar. För det första kan 

organisationens redovisning anses vara en informationskanal där organisationen kommunicerar 

med sina intressenter (Gray, Owen & Adams, 1996). I redovisningen framgår bland annat 

organisationens finansiella ställning och framtida finansiella prognoser, vilket för exempelvis en 

intressentgrupp såsom investerare utgör ett viktigt beslutsunderlag. För det andra kan en 

organisations redovisning bidra en till en ökad transparens av organisationen, där olika 

intressentgrupper får en insyn i verksamheten om bland annat organisationens finansiella mål och 

sociala ansvarstaganden. Det är således rimligt att anta att det är viktigt att organisationens 

redovisning uppfyller intressenternas och samhällets förväntningar om att redovisningen inte är 

avvikande. I annat fall kan exempelvis inte investerare försäkra sig om att investerat kapital 

förvaltats av organisationen på ett önskvärt och förväntat sätt.  

 

Felaktigheter inom en organisations redovisning, som exempelvis orimligt optimistiska prognoser 

av framtida intäkter, kan uppstå på grund av den inneboende flexibilitet som återfinns inom 

redovisningens regel- och normbaserade konstruktion (Jones, 2011).  Sådana felaktigheter 

uppstår när organisationens redovisning utformats på ett sätt som å ena sidan inte varit olagligt, 

men å andra sidan, genom redovisningens flexibilitet, skett på ett tvivelaktigt sätt som exempelvis 

förorsakat för höga prognoser av framtida intäkter (Jones, 2011; Barth, Landsman & Lang, 

2008); Carmona & Trombetta, 2008; Khatri, 2015). Sådana tvivelaktiga prognoser, som kan 

anses avvika från vad allmänheten betraktar som rimliga prognoser, kan således resultera i att en 

organisations redovisnings legitimitet skadas. Detta blir problematiskt eftersom redovisningen i 
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sin natur är av den karaktär att den inte kan bytas ut mot en ”annan” redovisning, utan snarare 

behöver anpassa sig till vad som förväntas av den för att legitimiteten ska kunna repareras. 

 

Processen där skadad legitimitet repareras har undersökts i ett flertal studier (t.ex. Vanhamme & 

Grobben, 2009; Patten, 1992; Wang, 2010, Lindblom, 1993; Dowling & Pfeffer, 1975; Suchman, 

1995; Lamin & Zaheers, 2012). Överlag har fokus riktats mot hur organisationer med hjälp av 

olika strategiska handlingar kan bygga upp, bibehålla och reparera legitimitet. Andra studier har 

studerat hur legitimitet erhålls och repareras ur ett institutionellt synsätt (O’Donovan; 2002; 

Scott, 2001; Deephouse 1996). De framför att organisationer uppfattas som legitima först när de i 

likhet med andra organisationer agerar i enlighet med institutionella och förgivettagna normer 

och värderingar. DiMaggio och Powell (1983) har i sin studie, vilken i och för sig påminner om 

de nyss refererade (O’Donovan, 2002; Scott, 2001; Deephouse, 1996), framhävt att 

organisationer tenderar att efterlikna varandra i deras strävan efter att anpassa sig till 

institutionaliserade lagar och regler, normer och värderingar. På liknande sätt kan det anses vara 

för redovisningen, att när redovisningen efterliknar andra organisationers redovisningen, är den 

att döma som legitim. 

 

Sellnow, Ulmer och Snider (1998), Metzler (2001) och Svensson (2009) har i sina studier 

poängterat hur organisationer som skadat sin legitimitet behöver agera för att återigen uppfattas 

som legitima. De strategiska åtgärder som tidigare studier (Patten, 1992; Wang, 2010, Lindblom, 

1994; Dowling & Pfeffer, 1975; Suchman, 1995; Lamin & Zaheers, 2012) presenterar framhäver 

exempelvis att organisationer kan förneka, förklara eller frikoppla sitt ansvar från illegitima 

företeelser för att ändra organisationens åskådares åsikter för att legitimiteten ska repareras.  

 

De refererade studierna ovan har förvisso behandlat hur en organisation med hjälp av olika medel 

kan manipulera en illegitim bild av organisationen till att bli mer legitim. De har också redogjort 

för hur en organisation kan vända sig till en ny publik eller förändra den redan existerande 

publikens syn på vad som är legitimt för att åter bli betraktade som legitima (Dowling & Pfeffer, 

1975; Lindblom, 1993; Suchman, 1995). Studierna tycks således utgå från att själva medlen som 

en organisation kan utnyttja för att återvinna legitimitet i sig redan är legitima. Lindblom (1993), 

Suchman (1995) och Dowling & Pfeffer (1975)  har exempelvis visat hur redovisningen är ett 

sådant medel som kan användas för att reparera sin legitimitet genom att manipulera 

omgivningens uppfattning.  
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Studierna har däremot inte behandlat hur redovisningen, dvs. själva medlet som kan användas för 

att återvinna legitimitet, kan återfå sin egen legitimitet när redovisningen ådragit sig en 

legitimitetsskada. Utan en legitim redovisning är det svårt för organisationen att använda sig av 

just det medlet för att tillämpa legitimitetsreparerande strategier. Detta eftersom själva verktyget 

för att återvinna legitimitet inte är legitimt i sig. I de fall när en organisations redovisnings 

legitimitet skadas kan det därför tänkas bli svårt för organisationen att tillämpa de tidigare 

nämnda legitimerande strategier som exempelvis Suchman (1995), Dowling & Pfeffer (1975), 

Lamin och Zaheer (2012) och Lindblom (1993) presenterat. Att redovisningens legitimitet är 

intakt är viktigt även av den anledningen att den anses utgöra en del av organisationens 

legitimitet (Richardson, 1987). 

 

Huruvida tidigare studiers strategier kan appliceras för att förstå hur en organisations 

redovisnings legitimitet repareras, och inte för organisationen i sin helhet, är därmed osäkert 

eftersom strategierna är tänkta att appliceras i ett sammanhang där organisationens legitimitet 

behandlas. Att studera redovisningens legitimitet kan således bidra med en ökad förståelse för hur 

tidigare presenterade legitimitetsreparerande strategier fungerar i sådana sammanhang de från 

inte varit avsedda för. En sådan studie bidrar med att ge en insikt till hur organisationens 

legitimitet, vilken behandlats av tidigare forskning, förhåller sig till redovisningens legitimitet. 

Det är intressant att utforska det förhållandet eftersom det kan ge svar på huruvida legitimiteten 

för dessa är åtskilda eller inte. Slutligen bidrar en sådan studie, som utgår från legitimitet ur ett 

samhällsperspektiv, även med en inblick i om media som en samhällelig domare har inflytande 

över redovisningens legitimitet. Det är i nuläget känt inom forskningen att media spelar en roll 

beträffande organisationens legitimitet (bland annat Pollock & Rindova, 2003; Wiesenfeld, 

Wurthman & Hambrick, 2008), varför det är av intresse att studera vilken roll media spelar 

beträffande redovisningen och dess legitimitet.  

 

Praktisk relevans som föreliggande studie bidrar med är att den ger en förklaring till hur 

processen tar sig uttryck där redovisningens legitimitet repareras. En kännedom om hur en sådan 

process tar sig uttryck kan vara av användning för företagsledningar och styrelser som med hjälp 

av denna studie kan skapa sig en insikt i vilka olika handlingar som kan implementeras, men även 

vilka handlingar som inte bör implementeras för att öka legitimiteten för organisationens 
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redovisning. Studien kan således utgöra ett underlag för företagsledningar och styrelser för olika 

strategiska handlingsplaner som kan tänkas stärka redovisningens legitimitet. 

1.3 Frågeställning 

Hur repareras en organisations redovisnings legitimitet?  

1.4 Syfte 

Vår studie syftar till att skapa en modell som kan förklara hur en organisations redovisnings 

legitimitet repareras. 

1.5 Kapiteldisposition 

Kapitel 1. Inledning 

Första kapitlet ger en introduktion till ämnesområdet. Vi behandlar inledningsvis hur 

redovisningens legitimitet riskerar att skadas vid redovisningsskandaler för att sedan diskutera de 

teoretiska aspekterna kring detta. Vi redogör även för utgångspunkten för studiens 

problemdiskussion och syfte – hur redovisningens legitimitet repareras. 

 

Kapitel 2. Vetenskaplig metod 

Andra kapitlet presenterar vi våra grundläggande teoretiska utgångspunkter. Vi redogör bland 

annat för våra val av teori och varför vi valt en deduktiv ansats. Med utgångspunkt i befintlig är 

vår ambition att utveckla en tentativ modell som motsvarar studiens syfte. 

 

Kapitel 3. Teoretiskt ramverk 

Tredje kapitlet behandlar hur en organisations redovisning kan förstås ur ett institutionellt 

perspektiv och ger en mer ingående förklaring till vad begreppet legitimitet innebär. Syftet är att 

placera organisationens redovisning i en social kontext med hjälp av institutionell teori och 

legitimitetsteorier för att ge läsaren en förståelse för vad som kännetecknar en legitim 

redovisning. Kapitlet ger läsaren en förståelse för innebörden av en legitim redovisning som 

underlättar förståelsen av den teoretiska modell som presenteras i nästkommande kapitel.  
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Kapitel 4. Reparationen av redovisningens legitimitet 

Fjärde kapitlet presenteras vår tentativa modell. Utifrån befintlig teori härleds övergripande 

legitimitetsreparerande mekanismer och propositioner som är exempel på hur mekanismerna kan 

ta sig uttryck.  

 

Kapitel 5. Empirisk metod 

Femte kapitlet redogör för studiens empiriska tillvägagångssätt. Vi motiverar bland annat val av 

undersökningsdesign, metod för empirisk insamling och analysmetod. Vi klarlägger även hur vi 

operationaliserat vår modell. 

 

Kapitel 6. Skandia 

I sjätte kapitlet genomförs en empirisk analys av studiens första fall. Inledningsvis presterar vi det 

valde fallet, för att sedan övergå till att behandla mekanism för mekanism, proposition för 

proposition. Avslutningsvis sker en sammanfattande fallanalys. 

 

Kapitel 7. ABB 

I sjunde kapitlet genomförs en empirisk analys av studiens andra fall, vilket även är vårt 

referensfall. Inledningsvis presterar vi det valde fallet, för att sedan övergå till att behandla 

mekanism för mekanism, proposition för proposition. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

fallanalys. 

 

Kapitel 8. Jämförande fallanalys 

I åttonde kapitlet förs en jämförande fallanalys där såväl likheter som skillnader undersöks fallen 

sinsemellan. Vi har utifrån fallen dragit vissa generella slutsatser som berör modellens 

applicerbarhet. 

 

Kapitel 9. Sammanställning av slutgiltig modell 

I nionde kapitlet presenteras vår slutgiltiga modell. Denna baseras på tidigare kapitel, men 

framförallt av vad som framgått i kapitel sex och sju. Avslutningsvis för vi reflektioner kring 

studiens tillvägagångssätt och kvalitet. 
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Kapitel 10. Slutkapitel 

I tionde kapitlet presenteras de slutsatser vi kan dra efter att vår modell empiriskt provats. Vi ger 

förslag på vidare forskning för att avsluta med en diskussion kring vår studies teoretiska och 

praktiska implikationer. 
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Kapitel 2. Vetenskaplig metod 

I studiens andra kapitel presenterar vi våra grundläggande teoretiska utgångspunkter. Vi 

redogör bland annat för våra val av teori och varför vi valt en deduktiv ansats. Med 

utgångspunkt i befintlig är vår ambition att utveckla en tentativ modell som motsvarar studiens 

syfte. 

2.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

Bryman och Bell (2003) beskriver vetenskapsteorin två huvudsakliga inriktningar - positivism 

och hermeneutik. Positivism anses som en kunskapsteoretisk ståndpunkt där naturvetenskapens 

metoder används för att studera den sociala verkligheten, något som vanligen brukar känneteckna 

kvantitativa studier. Hermeneutik, däremot, beskrivs som en term som står för teori och metod 

när det gäller tolkning av innebörden i olika fenomen skapade av mänskligheten. Tyngdpunkten 

ligger i att uppfatta företeelser ur den sociala aktörens synvinkel. Redovisning och legitimitet har 

vi ansett vara sociala och mänskliga konstruktioner vilket förklarar varför vi utgått från en 

hermeneutisk ansats. I och med att legitimitet är ett begrepp som är tolkningsbart, har vi inte 

försökt att söka efter en absolut sanning om vad som är eller inte är legitimt. En hermeneutisk 

ansats har även varit motiverad av den anledning att studien utgått från tolkning av texter för att 

förklara hur redovisningens legitimitet repareras. 

  

Vad gäller vår kunskapsteoretiska ståndpunkt har vi, utifrån institutionell teori, försökt förstå den 

sociala verkligheten utifrån hur individer och organisationer agerar i en social verklighet. Ett 

sådant förhållningssätt beskrivs som tolkningsinriktat eller interpretativt (Bryman & Bell, 2003). 

Vår ontologiska utgångspunkt kan beskrivas som konstruktionistiskt där vi betraktat sociala 

fenomen, i vårt fall organisationers redovisning och dess legitimitet, som ett resultat av ett 

ömsesidigt samspel mellan individer och organisationer (Bryman & Bell, 2003). Vi har därmed 

ansett att legitimitet inte är något som är sig självt givet och åtskilt från individer och 

organisationer, utan snarare en egenskap hos dessa som sitter i betraktarens ögon. Tillskillnad 

från ett närbesläktat begrepp så som förtroende, som detta arbete inte avser att studera, är att 

förtroende är något som individer och organisationer tilldelar varandra. Förtroende fokuserar inte 

huvudsakligen på huruvida något står i linje med sociala förväntningar eller inte vilket begreppet 

legitimitet gör. 
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2.2 Forskningsansats 

Ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis innebär att teori alstras 

utifrån praktiken, dvs. att teori genereras utifrån insamlad data (Bryman & Bell, 2003). 

Deduktion, däremot, innebär att forskningen genomförs utifrån idéer som härleds från teori. I vårt 

fall har vi utifrån teori härlett en modell som kan tänkas bidra med en förklaring hur legitimitet 

repareras. Vi har därmed låtit befintlig teori ligga till grund för modellen och för 

empiriinsamlingen. Vi har i studien därför utgått från ett deduktivt förhållningssätt när vi utifrån 

teori sökt svar i empirin på hur olika mekanismer kan reparera redovisningens skadade 

legitimitet.  

 

Alternativet hade varit att genom induktion söka svar på vår frågeställning och syfte. I sådant fall 

hade vår teori som tidigare nämnt härstammat från den empiriskt insamlade datan (Bryman & 

Bell, 2003). Å ena sidan är induktion att föredra när teorier inom området är tunt (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009), vilket det inte visat sig vara i vårt fall om reparation av legitimitet. Å 

andra sidan hade ett induktivt tillvägagångssätt inneburit att vi insamlat empiri utan några 

teoretiska referensramar (Bryman & Bell, 2003) vilket skulle medföra ett stort omfång av 

empirimaterial. Det hade i slutändan inneburit att vi varit tvungna att härleda ett stort antal olika 

förklaringar utifrån empiri, varför vi i förhand valt att härleda en modell utifrån redan existerande 

teorier och sedan låta denna modell ligga till grund för empiriinsamlingen och analys.   

 

Vi är medvetna om de begränsningar som ett deduktivt förhållningssätt medför. Att i förväg 

härleda en modell innebär att vår studie begränsas genom att endast studeras utifrån de givna 

teoretiska referensramarna. Det gör att alternativa förklaringar som ett induktivt angreppssätt 

skulle medföra faller bort. Med hänsyn till studiens syfte och frågeställning skulle induktion även 

medföra att vi fått bearbeta ett svårhanterat stort omfång av empiri, vilket förklarar varför ett 

deduktivt angreppssätt har bedömts vara fördelaktigt. På så vis begränsas vår empiri, men vi 

tillåts däremot få en hanterbar empiriinsamling. Institutionell-, legitimitets- och media agenda-

teori som teoretiska referensramar har även kapacitet att uppfånga många aspekter av problemet 

vilket är ytterligare en anledning till varför deduktion är att föredra. Vi anser även att studien 

gynnas av en deduktiv infallsvinkel på så sätt att vår härledda modell i mindre utsträckning färgas 

av våra egna personliga uppfattningar. Genom induktion befarar vi att risken för detta hade ökat 

eftersom observationerna inte utgått från några teoretiska referensramar.  
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2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har konstruerat en teoretiskt härledd modell som består av tre mekanismer som avser att 

förklara hur en organisations redovisnings legitimitet repareras. För att uppnå detta syfte har vi 

utgått från institutionella-, legitimitets- och media agenda-teorier och därigenom prövat, med 

hjälp av empiri, om modellen ger ett svar på studiens frågeställning. Vi har inte funnit någon teori 

som i huvudsak förklarar hur redovisningens legitimitet repareras. Däremot är litteraturen kring 

legitimitetsreparation för organisationer och institutioner riklig. Med hjälp av dessa teorier, i 

kombination med teorier om media agenda och begreppet isomorfism, har vi skapat en modell 

som syftat till att vara anpassad för just en sådan situation där redovisningens legitimitet 

behandlas. Vi har provat modellen med hjälp av empiri i form av sekundärdata vilken bestått av 

nyhetsartiklar och organisationers egna årsredovisningar. 

 

Vi har i huvudsak utgått från Scott (2001), DiMaggio och Powell (1983) samt Berger och 

Luckmann (1966) när vi har behandlat organisationens redovisning som en institutionaliserad 

praktik. Eftersom litteraturen beträffande redovisningens legitimitet tycks vara tunn, har vår 

modell dels utgått från befintlig teori som presenterat strategier för hur en organisations 

legitimitet repareras (bland annat Suchman, 1995; Dowling & Pfeffer, 1975; Lindblom, 1993; 

Lamin & Zaheer, 2012), dels från teorier beträffande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) 

och hur detta har en legitimerande verkan för organisationen (Deephouse, 1996). Därutöver har vi 

kompletterat modellen med teorier om media agenda (Ader, 1995; Deegan & Brown, 1998; 

Meyer, 1980; McCombs, 2002; Iyengar, 1990).  

 

Befintlig teori som behandlar strategier för organisatorisk legitimitet har således kompletterats 

med litteratur från andra områden så som teorier inom medias agenda. På så vis har vi kunnat 

applicera redovisningens legitimitet i en samhällelig kontext. Fördelen med ett sådant 

tillvägagångssätt är att vi skapar en modell som är anpassad för just studiens syfte. Vi är därmed 

medvetna om att vi avgränsat oss på så vis att vi endast studerat redovisningens legitimitet utifrån 

modellens synvinklar. Media behöver inte nödvändigtvis reflektera allmänhetens uppfattningar 

eftersom den mediala rapporteringen kan genomsyras av medias i förväg bestämda uppfattningar. 

Däremot har Deegan och Brown (1998) argumenterat för hur media kan betraktas som en proxy 

för allmänheten. Dessutom utgår teorier inom media agenda från att media inte bara återspeglar, 

utan även formar, allmänhetens uppfattningar (Zucker, 1978; Ader, 1995). Därför är det inte av 

betydelse för föreliggande studie huruvida media har egna uppfattningar eftersom de trots allt 
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formar allmänhetens uppfattningar. Det förklarar varför vi inkluderat dessa teorier för att i 

modellen inkludera allmänhetens uppfattningar om organisationens redovisning.   
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Kapitel 3. Teoretiskt ramverk 

Studiens tredje kapitel behandlar hur en organisations redovisning kan förstås ur ett 

institutionellt perspektiv och ger en mer ingående förklaring till vad begreppet legitimitet 

innebär. Syftet är att placera organisationens redovisning i en social kontext med hjälp av 

institutionell teori och legitimitetsteorier för att ge läsaren en förståelse för vad som 

kännetecknar en legitim redovisning. Kapitlet ger läsaren en förståelse för innebörden av en 

legitim redovisning som underlättar förståelsen av den teoretiska modell som presenteras i 

nästkommande kapitel.  

3.1 Institutionell teori 

Institutionell teori (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Scott, 1983; 

Scott, 2001; Eriksson-Zetterquist, 2009; DiMaggio & Powell; 1983; Zucker, 1977; Zucker, 1987) 

ger förklaringar till hur en organisations redovisning utformas. Institutionell teori förklarar även 

hur organisationer förhåller sig till institutionaliserade lagar och regler, normer och värderingar 

samt rutiner för att uppvisa ett acceptabelt beteende (Meyer & Rowan, 1977; Meyer & Scott, 

1983; Scott, 2001). Eriksson-Zetterquist (2009) belyser att organisationens ageraranden styrs 

utefter dessa riktlinjer och att organisationer inte strävar efter att uppfylla egna behov, utan 

snarare att agera på ett sätt som överensstämmer med riktlinjerna. Hur en organisations 

redovisning utformas kan därmed förstås utifrån de anvisningar som återfinns i organisationens 

omgivning som består av organisationens intressenter och samhället i stort (Jacobsen & Thorsvik 

2008). Dessa anvisningar kan hävdas utgöras av sociala riktlinjer om hur en acceptabel 

redovisning ser ut.  

 

I strävan efter att agera i enlighet med samhällets anvisningar tenderar organisationer att 

efterlikna varandra. Detta benämns isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) och kan delas in i tre 

kategorier; tvingande-, normativ- och mimetisk isomorfism. Tvingande isomorfism innebär att 

organisationer efterliknar varandra eftersom de tvingas förhålla sig till samma regler. Normativ 

isomorfism avser att organisationer uppvisar liknande beteenden som konsekvens av att deras 

ageranden annars riskerar att betraktas som avvikande. Mimetisk isomorfism uppstår då 

organisationer efterliknar mer framgångsrika organisationer och uppstår till följd av att 
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organisationen är osäker på hur den ska förhålla sig till sin omgivning. (DiMaggio & Powell, 

1983)  

 

Hur en organisation utformar sin redovisning kan delvis förklaras utifrån de olika formerna av 

isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Detta genom att lagar och regler, men även normer, styr 

hur organisationen väljer att anpassa sin redovisning till den stora massan av andra 

organisationers mer legitima redovisningar.  

 

Vad som utgör en institution har ett flertal studier behandlat. Ett exempel är att institutioner kan 

anses vara uppbyggda av tre grundpelare som utgörs av lagar och regler, normer och kognitiv 

kunskap (Scott, 2001). Dessa anses i sin tur vara socialt konstruerade och stipulerar hur 

organisationer handlar. Regler finns för att organisationer ska uppvisa önskvärda beteenden, 

normer är informella regler för beteenden och rutiner utgörs i sin tur av vedertagen (kognitiv) 

kunskap. Ett annat synsätt på vad institutioner utgörs av, vilken påminner om den nyss nämnda 

(Scott, 2001), är att institutioner utgörs av gemensamma handlingar och etablerade tankesätt som 

av institutionens individer och organisationer betraktas som förgivettagna (Berger & Luckmann, 

1966). 

 

Sumner (1906) presenterar en något mer simpel definition av institutioner. Han benämner 

institutioner som “folkways” som i likhet med ovanstående teorier kan förklaras som ett koncept 

av idéer, intressen och mål som tar sig uttryck genom sammanhållna strukturer som människor 

skapat på egen hand. En sådan struktur kan organisationens redovisning vara vilket även 

bekräftats av tidigare studier (Burchell, Clubb, Hopwood, Hughes, & Nahapiet, 1980; Hopwood, 

1976, Puxty, Willmott, Cooper, & Lowe, 1987) som menar att redovisningen är en socialt 

konstruerad institutionaliserad praktik i samhället. 

3.2 Legitimitet 

Legitimitetsteorier utgår från att organisationer anpassar sig till lagar och regler, normer och 

värderingar som finns i dess omvärld i syfte att försäkra sig om att organisationens handlingar 

betraktas som legitima (Lindblom, 1993; Suchman, 1995; Dowling & Pfeffer, 1975; O’Donovan, 

2002). Som presenterat i inledningskapitlet har Suchman (1995, s. 574) definierat legitimitet på 

följande sätt: 
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”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or 

appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions” 
 

Således kan samhällets förväntningar spela roll i fråga om legitimitet (Nasi et al., 1997). 

Legitimitet anses vara ett mått på i vilken utsträckning en organisation förhåller sig till dessa 

förväntningar. Det tycks således vara så att legitimitet inte avser ett mått på vad som är rätt eller 

fel, utan snarare en egenskap som talar om hur väl organisationen anpassat sig till samhälleliga 

förväntningar och normer (Nasi et al., 1997; Scott, 2001). Vad gäller en organisations 

redovisnings legitimitet rör det sig således om hur väl denna anpassat sig till vad som förväntas 

av den.  

 

Dessa synsätt på legitimitet utgår från att organisationen anpassar sig till sin sociala omgivning 

för att bli legitim. Scott (2001) har framhävt detta ur ett annat perspektiv när han beskrivit hur 

organisationer erhåller legitimitet genom att anpassa sig till institutionens tre grundpelare som 

består av institutionaliserade lagar och regler, normer och värderingar. En organisations 

redovisning kan utifrån Scotts (2001) referensramar anses vara legitim när den förhåller sig till 

institutionaliserade lagar och regler, normer och värderingar.  

 

Berger och Luckmann (1966) har ett kunskapssociologiskt synsätt på hur legitimitet erhålls. De 

menar att verkligheten, så som individer uppfattar den, är uppbyggd av sociala föreställningar om 

hur verkligheten ser ut. Legitimitet skapas genom att de sociala föreställningarna tillskrivs en 

objektiv (legitim) status som dessutom delas av olika individer och aktörer (Berger & Luckmann, 

1966). För att en social föreställning, som exempelvis organisationens redovisning, ska fortlöpa 

förutsätts det således att den har en objektiv (legitim) status. Berger och Luckmann (1966) menar 

att objektivitet och legitimitet skapas genom att individer gemensamt anammar föreställningar i 

den utsträckning att de sedan blir förgivettagna. Utifrån detta antar vi således att en organisations 

redovisning blir legitim först när den utformats i likhet med hur en förgivettagen och objektiv 

(legitim) redovisning ser ut. 

 

Bergers och Luckmanns (1966) resonemang om hur legitimitet erhålls påminner om Deephouses 

(1996) synsätt. Deephouse (1996) argumenterar utifrån de resonemang som DiMaggio och 

Powell (1983) för beträffande organisatorisk- och institutionell isomorfism. Deephouse (1996) 

menar att en organisation är legitim när den, likt andra organisationer, beter sig på ett sätt som 
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överensstämmer med såväl legala som sociala riktlinjer. De organisationer som avviker anses 

vara mindre legitima. I termer av en organisations redovisning kan en avvikande sådan således 

inte betraktas som legitim. 

 

Ett alternativt, och något mer simpelt, perspektiv på det hela är att legitimitet erhålls genom ett 

socialt kontrakt organisationen och samhället sinsemellan. Bland annat har Shocker och Sethi 

(1974) betraktat ett sådant kontrakt som ett ramverk som reglerar hur organisationer ska bete sig i 

förhållande till de förväntningar som samhället och organisationens intressenter har på 

organisationen. Däremot är en sådan syn på hur legitimitet erhålls, enligt vår bedömning, något 

simplistiskt för detta arbete. Att beskriva legitimitet som ett socialt kontrakt mellan samhället och 

organisationen bidrar i vårt fall med en mindre detaljerad beskrivning om legitimitetens 

beskaffenhet, varför vi inte inkluderar begreppet socialt kontrakt i våra kommande delar.  

 

Utifrån vad som sagts i detta avsnitt kan vi således konstatera att redovisningens legitimitet 

handlar om att den ska stå i linje med samhälle riktlinjer och anpassas utefter de förväntningar 

som finns på den. I förhållande till andra organisationers redovisningar är en legitim redovisning 

dessutom inte avvikande. 

3.3 Redovisning som institutionaliserad praktik 

För att betona vad en legitim redovisning kan tänkas innebära, behandlar vi organisationens 

redovisning som en institutionaliserad praktik. Detta för att skapa en teoretisk förklaring för hur 

redovisningsregler, normer och kunskaper kan anses känneteckna en legitim redovisning. 

 

Scotts (2001) syn på institutioner är att dessa utgörs av en regulativ, normativ och kognitiv pelare 

som definierar institutionens lagar och regler, normer och värderingar. Med hänsyn till det stora 

omfång av organisationer som använder sig och berörs av redovisningen, kan redovisning 

betraktas som en institutionaliserad och vedertagen praktik - en praktik som omgärdas av såväl 

lagar som regler, normer och allmänt vedertagna tankemönster (Scott, 2001; Berger & 

Luckmann, 1966). De tre pelarna styr hur individer och organisationer handlar och förmedlar en 

bild sig själva och sina handlanden (Scott, 2001). Organisationer som i sin redovisning anses 

avvika från pelarna, och därmed från vad som förväntas av den, kan således uppleva svårigheter i 

att förmedla legitim bild av sin redovisning (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004).  

 



 

 
17 

Vad som kan avses med en legitim redovisning är att redovisningen dels inte avviker från 

institutionaliserade lagar och regler, normer och värderingar (Scott, 2001), dels att den är 

homogen i förhållande till andra organisationers redovisningar som redan anses vara “acceptabla” 

(DiMaggio & Powell, 1983). Vi utgår från att organisationer strävar efter att förmedla en bild av 

sin redovisning som överensstämmer med andra organisationers. Detta med utgångspunkt i att 

organisationer tenderar att sträva efter att förmedla en bild av dess praktiker som inte anses 

avvikande (DiMaggio & Powell, 1983; Deephouse, 1996). 

 

I sin studie har Greenwood och Hinnings (1996) lyft fram att institutionell teori, med hjälp av att 

komplettera med institutionella påtryckningar som analysverktyg, fungerar väl för att studera 

organisationers handlanden och bilden de önskar förmedla. DiMaggio och Powell (1983) har i sin 

studie behandlat sådana påtryckningar som kan tolkas utgå från de tre grundpelarna definierade 

enligt Scott (2001).  

3.3.1 Redovisningsregler 

3.3.1.1 Den reglerande pelaren 

Den regulativa pelaren har definierats som gällande lagar och regler i en särskild miljö som 

föranleder vissa typer av beteenden och begränsar andra (Scott, 2001; Kostova, 1997). Genom 

pelarens övervaknings- och sanktionssystem tvingas individer och organisationer att förhålla sig 

att gällande lagar och regler (North, 1990). Vad gäller redovisning kan sådana lagar och regler 

riktlinjer kunna hävdas vara utfärdade av aktörer såsom Bokföringsnämnden (BFN) och 

International Accounting Standards Board (IASB). Exempel på detta kan vara lagstadgade krav 

om att en organisations redovisning ska uppvisa en rättvisande och upprättas i enlighet med god 

redovisningssed.  

 

Berger och Luckmann (1966) har en något mer sofistikerad syn på regler. De menar att regler har 

en konstitutionell roll som bestämmer vilka föreställningar om den sociala verkligheten det är 

som uppfattas som objektiva. Objektiva uppfattningar, dvs. sådana som är förgivettagna, formas 

således utefter regler. Ur detta perspektiv kan en legitim bild av redovisningen också anses utgå 

från regler inom området. 
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3.3.1.2 Institutionella reglerande påtryckningar  

Scott (2001) reglerande pelare föranleder tvingande påtryckningar på så vis att organisationer 

övervakas och, i de fall när deras handlingar uppvisat sig stå i strid med gällande lagar och regler, 

även sanktioneras (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2001). Detta kan även tolkas som en 

tvingande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) som driver organisationer att förhålla sig till 

lagar och regler. De som inte förhåller sig till dessa ramverk betraktas således som avvikande 

(DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2001).  

3.3.2 Redovisningsnormer 

3.3.2.1 Den normativa pelaren 

Scott (2001) normativa pelaren avser institutionens definitioner av vad som är lämpligt och 

rationellt beteende, dvs. allmänt vedertagna sociala normer som även kan betraktas som outtalade 

och informella regler (Scott, 2001). Normer har likt lagar och regler potential att styra hur 

institutionens individer och organisationer beter sig (Scott, 2001). Normer kan också anses utgöra 

ett ramverk för vad som anses vara allmänt accepterat. Kostova (1997) har tolkat den normativa 

pelaren (Scott, 2001) som en uppsättning av sociala normer, värderingar, övertygelser och 

antaganden som gemensamt delas av individer och organisationer inom institutioner.  

 

I fråga om redovisning kan normer anses vara informella regler och policys om hur 

organisationer bör utforma sin redovisning, dvs. att normer förmår organisationer att ha sunt 

förnuft i sin redovisning och vid tillämpning av redovisningsstandarder. Detta tar sig bland annat 

uttryck i normer så som försiktighetsprincipen som förespråkar att ekonomiska prognoser hellre 

bör värderas för lågt än för högt för att iaktta försiktighet. Utfärdade policys beträffande 

redovisning och bolagsstyrning kan även betraktas som icke-tvingande regler som 

organisationens redovisning kan anpassa sig till för att denna ska följa redovisningsrelaterade 

normer. 

 

Normer kan även anses vara förgivettagna värderingar, övertygelser och antaganden (Kostova, 

1997) om vad som exempelvis utgör en redovisad intäkt. Rättvisande bild är exempel på en 

redovisningsregel som även tar sig uttryck i en något som kan te sig vara en “outtalad norm”, då 

rättvisande bild inte uttryckligen anger hur redovisningen ska utformas utan enbart hur den bör 

utformas. Hur den bör utformas anges inte i klartext utan det åligger organisationen att avgöra 
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detta. Hur redovisningen bör utformas kan således uttryckas genom exempelvis gemensamma 

outtalade institutionaliserade normer om vad som utgör en rättvisande bild.  

3.3.2.2  Normativa påtryckningar 

På liknande sätt som den reglerande pelaren driver Scotts (2001) normativa pelare fram 

normativa påtryckningar som förmår organisationen att följa vedertagna normer. Detta i syfte att 

skapa en bild av att organisationens verksamhet och handlanden står i linje med 

institutionaliserade normer. Detta kan kopplas till normativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 

1983) där organisationer efterliknar varandra när de följer förgivettagna normer om hur en 

redovisning och dess tillhörande standarder bör utformas och tillämpas. 

3.3.3 Redovisningens rutiner och kunskap 

3.3.3.1 Den kognitiva pelaren 

Den kognitiva pelaren betonar kognition, dvs. tankemönster, och organisationernas allmänt 

delade uppfattningar om vad som tas för givet (Scott, 2001; Trevino, Thomas & Cullen, 2008). 

Den kognitiva pelaren återspeglar olika vedertagna tankemönster som delas av institutionens 

organisationer (Scott, 2001). Kostova (1999) har i sin studie klarlagt detta och påpekar att den 

kognitiva pelaren påverkar hur individer och organisationer uppfattar, kategoriserar och tolkar 

omgivningen. För redovisningen kan detta avse underförstådd kunskap eller definitioner av vad 

exempelvis en intäkt egentligen utgörs av. Till skillnad från normer är kunskap mer djupgående 

på så vis att kunskap anses tillhöra det undermedvetna (Scott, 2001). Utifrån Berger och 

Luckmanns (1966) perspektiv kan det således tänkas finnas en underliggande kunskap att inflödet 

av likvida medel från utförda prestationer ska benämnas som intäkt. 

3.4.3.2 Kognitiva påtryckningar 

Scotts (2001) kognitiva pelaren ger upphov till mimetiska påtryckningar som får organisationer 

att efterlikna varandra i tankemönster. Detta för att hantera den osäkerhet som finns i 

organisationens omvärld, vilket också är en faktor som får organisationen att anpassa sig till dess 

omgivning (DiMaggio & Powell, 1983). Vad gäller mimetisk isomorfism i en organisations 

redovisning kan det avse att organisationer efterliknar varandra på så sätt att de delar vedertagen 

kunskap om vad exempelvis ett värde är och hur en finansiell redovisning rent medologiskt 

utformas.   
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3.4 Sammanfattning 

Kapitlet har behandlat hur legitimiteten för organisationens redovisning kan förstås ur ett 

institutionellt perspektiv i syfte att skapa förståelse för vilken teoretisk grund vår modell i 

nästkommande kapitel vilar på. Studier så som (Lindblom, 1993) Suchman, (1995), Dowling & 

Pfeffer, (1975), O’Donovan, (2002) är alla överens om att legitimitet kan förstås som att 

organisationens redovisning visar sig på en övergripande nivå följa regler, normer och 

värderingar som samhället stipulerar.  

 

Institutionell teori belyser att det finns en ömsesidig relation mellan organisationen och dess 

omgivning gällande en legitim status. Dessa teorier framhäver dessutom att organisationen måste 

anpassa sin redovisning till samhälleliga förväntningar för att denna ska betraktas som legitim. 

Det finns således sociala riktlinjer som ger vägledning för hur organisationens redovisning bör 

utformas för att denna ska kunna betraktas som legitim av organisationens omgivning. Scotts 

(2001) reglerande, normativa och kognitiva pelare kan användas för att beskriva att denna 

ömsesidighet utgörs av att organisationen uppvisar sig följa institutionaliserade regler, normer 

och kunskaper beträffande redovisningen. 
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Kapitel 4. Reparationen av redovisningens legitimitet 

I studiens fjärde kapitel presenteras vår tentativa modell. Utifrån befintlig teori härleds 

övergripande legitimitetsreparerande mekanismer och propositioner som är exempel på hur 

mekanismerna kan ta sig uttryck.  

 

Tidigare litteratur (Suchman, 1995; Dowling & Pfeffer, 1975; Lamin & Zaheer, 2012; Lindblom, 

1993, Lindblom, 1993) har presenterat olika legitimitetsstrategier som kan tillämpas för att 

organisationer i sin helhet ska bli legitima. I inledningskapitlet har vi förklarat varför det är 

osäkert att dessa kan användas för att reparera en organisations redovisnings skadade legitimitet. 

Vi har därför konstruerat en tentativ modell som avser att förklara detta. Modellen har delvis 

utgått från nyss refererade studier, men har även kompletterats med andra teoretiska begrepp så 

som isomorfism och teorier om medias agendasättande.  

 

I kommande avsnitt har vi argumenterat för hur dessa kompletterande teoretiska perspektiv har en 

inverkan i processen där en organisations redovisnings legitimitet repareras. Vår teoretiska 

modell är i sin helhet uppbyggd av tre övergripande mekanismer som vi argumenterat för har en 

inverkan på redovisningens legitimitet. I avsnitten nedan återfinns mer ingående argumentation 

om hur den teoretiska modellen är uppbyggd.  

 

Den första mekanismen avser organisationens egna möjligheter att reparera redovisningens 

legitimitet och avser strategier som organisationen själv kan vidta. De legitimerande åtgärderna 

tas på initiativ av organisationen själv och organisationen utför även dessa åtgärder för att 

reparera legitimiteten. Denna mekanism beskriver således hur organisationens initiativ kan bidra 

till att redovisningens legitimitet repareras.  

 

Den andra mekanismens avser media och behandlar hur media inverkar i processen där 

redovisningens legitimitet repareras. Tillskillnad från föregående mekanism har media och inte 

organisationen den initiativtagande rollen till de legitimerande omständigheterna. Dessa 

omständigheter kan organisationen utnyttja för att legitimera redovisningen. Media anses således 

även ha en pådrivande roll i att organisationen ska vidta legitimerande handlingar.  

 



 

 
22 

Den tredje mekanismen hänför sig till regler och policys. Tillskillnad från de två föregående 

mekanismerna, är denna att betrakta som en extern legitimitetsreparerande faktor som egentligen 

är helt frikopplad från den enskilda organisationens redovisnings legitimitetsskada. Mekanismen 

utgår från att organ som utfärdar redovisningsregler- och policys kan stärka legitimiteten för hela 

systemet. Vi menar att regler och policys, utfärdade av dessa organ, kan användas av 

organisationen för att anpassa sin redovisning till dessa för att den ska betraktas som mer legitim.  

 

Vår teoretiska modell är avsedd att prövas genom propositioner som är exempel på hur 

mekanismerna kan ta sig uttryck. Nedanstående figur illustrerar mekanismerna och 

propositionerna som detta kapitel kommer att behandla. 

Figur 1.0 Preliminär modell 

 

4.1 Organisationens egna möjligheter att reparera 

Studier som Suchman (1995), Dowling och Pfeffer (1975) samt Lamin och Zaheer (2012) har i 

sina studier gett förslag på flertal olika åtgärder som organisationer kan tillämpa för att reparera 

en organisatorisk legitimitetsskada. 

 

Att organisationen förnekar anklagelser riktade mot dess redovisning är en strategi som Suchman 

(1995) kallar för deny. Suchman (1995) menar att en sådan strategi kan reparera legitimiteten i en 

organisations handlingar. Förnekelse innebär i vårt fall exempelvis att organisationen hävdar att 

deras redovisning är som andra organisationers redovisning, dvs. att de visar att deras redovisning 

inte avviker från mängden. Att organisationen förnekar anklagelserna riktade mot dess 

redovisning kan således bidra till att organisationen redovisning blir mer legitim. Detta eftersom 
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organisationen då påvisar att deras redovisning inte avviker från mängden och att den 

överensstämmer med de förväntningar som finns om hur en redovisning bör se ut (DiMaggio & 

Powell, 1983; Deephouse, 1996; Edelman, 1992).  

 

För att en förnekelse ska anses vara legitimerande förutsätts det att förnekelsen ändrar 

omgivningens uppfattning beträffande redovisningens felaktigheter (Lindblom, 1993; Dowling & 

Pfeffer, 1975; Suchman, 1995). Om förnekelsen godtas av allmänheten ger det indikationer om 

att den har ändrat omgivningens uppfattning. Huruvida förnekelsen är en aktiv intention är inte av 

betydelse, förutsatt att den är av sådan karaktär att den får redovisningen att framstå som mer 

legitim.   

 

Som alternativ till att förneka anklagelser riktade mot redovisningen kan organisationen 

bestämma sig för att vidta egna åtgärder för att ställa den i linje med allmänhetens förväntningar. 

Denna strategi kallar Suchman (1995) för restructuring. På liknande sätt har Lamin och Zaheer 

(2012) beskrivit hur organisationer genom strategin accommodation kan vidta åtgärder för att 

reparera legitimitet. Dessa strategier syftar till åtgärder som förevisar allmänheten om 

organisationens benägenhet att vilja agera utefter samhälleliga förväntningar (Lamin & Zaheer, 

2012; Dowling & Pfeffer, 1975), vilket förklarar varför legitimiteten repareras. Pfeffer (1981) 

och Pfeffer och Salancik (1978) framhäver att sådana åtgärder exempelvis kan vidtas av 

organisationens egen ledning eller styrelse.  

 

Såväl restructuring som accommodation avser åtgärder som organisationen vidtar på eget initiativ 

och som får organisationen att anpassa sig till allmänhetens förväntningar. Suchmans (1995) 

restructure avser bland annat att organisationen ändrar sina operationella procedurer för anpassa 

dessa till förväntningarna. Lamin och Zaheers (2012) accommodation är snarlikt Suchmans 

restructure. Accommodation innebär att organisationen accepterar kritik och vidtar förändringar 

inom organisationen för att reparera legitimitetsskadan. Det innebär att organisationen bemöter 

kritik och företar åtgärder som är kopplade till denna kritik. Det kan exempelvis röra sig om 

ändringar av rutiner inom organisationen.  I fortsättningen benämns både restructure (Suchman, 

1995) och accommodation (Lamin & Zaheer, 2012) som ”egna åtgärder”. 

 

Förutom organisationens egna vidtagna åtgärder som ger ett sken av att redovisningen är legitim, 

kan det också röra sig om att organisationer implementerar policys utfärdade av andra 
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organisationer för att kvalitetsmärka sin redovisning. Detta fungerar som det Suchman (1995) 

benämner som watchdog och monitor - en form av restructure. Detta innebär att organisationen 

drar nytta av en extern part för att försäkra sin omgivning om att redovisningen i framtiden inte 

upprättas på sätt som avviker från allmänhetens förväntningar.  

 

För att ovanstående strategier ska fungera förutsätts det emellertid att organisationen lyckas 

informera dess omgivning om vilka åtgärder som organisationen vidtagit för dess illegitima 

redovisning (Lindblom, 1993; Haniffa & Cooke, 2005; Suchman, 1995). Media och 

organisationens egen årsredovisning är två verktyg som gör att organisationen kan förmedla 

information om dess vidtagna åtgärder och förneka. Media kan vara ett effektivt sätt att förmedla 

information (Sutton & Callahan, 1987) mot bakgrund av den betydelsefulla roll media har i fråga 

om att styra allmänhetens uppfattningar (Trenaman & McQuail, 1961; Ader, 1995; McCombs & 

Shaw, 1972), men även med hänsyn till att organisationens årsredovisning är ett betydelsefullt 

kommunikationsmedel för att förmedla information. 

4.1.1 Proposition 1a och 1b - Organisationens frivilliga redovisning 

En av redovisningsrapporternas funktioner är att tillskriva organisationen och organisationens 

handlingar en legitim status (Hurst, 1970; Richardsson, 1987). Detta görs enligt Hurst (1970) 

genom organisationens egen årsredovisning som kan fungera som ett kommunikationsmedel. 

Framförallt tillskrivs legitimiteten med hjälp av frivilligt redovisad information (Bhasin & Shaik, 

2013). Frivilligt redovisad information i organisationens årsredovisning betraktas även vara en 

metod som legitimerar både organisationen i sig och dess företagna handlingar (Mobus, 2005; 

Lindblom, 1993; Dowling & Pfeffer, 1975) genom att sådan information förmedlar en bild av att 

organisationens handlande står i linje med samhällets förväntningar (Ashforth & Gibbs, 1990). 

 

Det som skiljer en frivillig redovisning från den vanliga lagstadgade redovisningen är att frivillig 

redovisning avser sådan information som inte direkt ställs krav på utav regler, lagar och 

rekommendationer (FASB, 2001). Sådan information som inte är lagstadgad avser därmed sådan 

information som tillgodoser organisationens egen nytta, där den egna nyttan i vårt fall är att 

organisationen använder frivillig redovisning för att lyfta fram information som framhäver att 

organisationen arbetar med de uppenbarade bristerna i organisationens redovisning. 
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Organisationen kan alltså använda sin egen årsredovisning som kommunikationskanal för att 

förmedla en mer legitim bild av sin redovisning. Med hjälp av frivillig redovisning kan 

organisationen alltså kommunikativt påvisa att de aktivt vidtagit åtgärder för att korrigera 

felaktigheterna i redovisningen. Det exempelvis kan röra sig om åtgärder som att de 

implementerat policys i syfte att kvalitetsmärka redovisningen eller olika interna åtgärder som 

påvisar att redovisningen är under förbättring. Detta skulle således motsvara de ovan nämnda 

strategierna accommodation (Lamin & Zaheer, 2012) och restructuring (Suchman, 1995). Det 

finns därför en möjlighet att organisationen kan använda frivillig redovisning för att 

kommunicera egna vidtagna åtgärder. 

 

Proposition 1a: Att organisationen genom frivillig redovisning visar att den vidtagit åtgärder kan 

reparera en organisations redovisnings skadade legitimitet. 

 

Organisationer kan även använda frivillig redovisning för att förneka de anklagelser som riktats 

mot deras redovisning. Det förutsätts dock att dessa förnekelser uppfattas som trovärdiga och att 

de godtas av organisationens omgivning för att dessa ska vara legitimerande (Lindblom, 1993; 

Dowling & Pfeffer, 1975; Suchman, 1995). Sådana förnekelser kan även vara att organisationen 

prompt insisterar att deras redovisning inte är felaktig och snarare är som andra organisationers 

(legitima) redovisning (DiMaggio & Powell, 1983). På så vis visar de att deras redovisning inte 

avviker från mängden. Det bidrar till att redovisningens legitimitet repareras (Deephouse, 1996) 

och motsvarar strategin deny (Suchman, 1995).  

 

Proposition 1b: Att organisationen genom frivillig redovisning förnekar anklagelser riktade mot 

deras redovisning kan reparera en organisations redovisnings skadade legitimitet. 

 

Frivillig redovisning som verkar för att förbättra organisationens redovisning, och därigenom 

göra den mer legitim, är inte ett orimligt scenario. Detta mot bakgrund av de empiriska studier 

som visat hur organisationer använt frivillig redovisning i syfte att bli mer legitima. Deegan och 

Blomquist (2006) har exempelvis visat hur australiensiska bolag verksamma inom gruvindustrin 

lyckats förmedla en mer legitim bild av sig själv själva med hjälp av frivillig redovisning. De 

påvisade bland annat, genom att implementera koden Australian Minerals Industry Code for 

Environmental Management, att deras verksamhet var att betrakta som miljövänlig. Därför är vi 
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av den uppfattningen att organisationen kan använda sig av frivillig redovisning i sin 

årsredovisning för att både kommunicera egna vidtagna åtgärder och förneka anklagelser. 

4.1.2 Proposition 2a och 2b - Organisationen träder själv fram i media  

Bortsett från att organisationen kan använda frivillig redovisning för att kommunicera, har även 

organisationen möjlighet att genom media förneka eller informera allmänheten om de åtgärder 

som vidtagits för att förbättra redovisningen. Vi menar att media kan fungera som en 

kommunikationskanal som förmedlar detta. Genom att organisationen, via media, både förnekar 

och informerar samhället om vidtagna åtgärder kan redovisningen uppfattas vara legitim (Lamin 

& Zaheer, 2012; Sutton & Callahan, 1987) 

 

Seeger, Sellnow och Ulmehar (2012) har i sin studie lyft fram att organisationer vid 

krissituationer, vilket en situation där redovisningen ådragit sig en legitimitetsskada är, kan 

använda sig av media för att kommunicera med sin omgivning. Organisationer kan därför 

använda media för att förneka anklagelser eller förmedla en bild om att organisationens 

redovisning är upprättad utefter samhällets förväntningar om hur en legitim redovisning bör se ut 

(dvs. att den följer lagar och regler, normer och värderingar, [Scott, 2001]). Detta med bakgrund i 

den möjlighet media har att påverka samhällets uppfattningar om vilka samhälleliga frågor det är 

som anses vara angelägna (Trenaman & McQuail, 1961; Ader, 1995; McCombs & Shaw, 1972). 

 

Organisationer kan således träda fram i media likt sin frivilliga redovisning för att förneka 

anklagelser eller informera om vidtagna åtgärder (Deegan & Brown 1998; Seeger, Sellnow och 

Ulmehar, 2012). Att organisationen använder media som kommunikationskanal (Deegan & 

Brown, 1998; Seeger, Sellnow & Ulmehar, 2012; Sutton & Callahan, 1987; Ader, 1995;) kan 

därför användas som ett verktyg som förmår organisationens redovisning att bli mer legitim.   

 

Proposition 2a: Att organisationen själv träder fram i media och hävdar att den vidtagit åtgärder 

kan reparera en organisations redovisnings skadade legitimitet. 

 

Proposition 2b: Att organisationen förnekar anklagelser riktade mot dess redovisning i media 

kan reparera en organisations redovisnings skadade legitimitet. 
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4.2 Individuell stigmatisering och utpekande av syndabockar 

Tidigare studier (Devers, Dewett, Mishina & Belsito, 2009; Pozner, 2008; Reuber & Fischer, 

2010; Warren, 2003, 2007) har redogjort för hur individuell stigmatisering kan uppstå till följd av 

att en organisation handlat omdömeslöst. Det innebär att en enskild eller ett fåtal individer inom 

organisationen antas ha agerat på egen hand utan organisationens stöd (Wiesenfeld, Wurthmann 

& Hambrick, 2008). Goffman (1963) har i sin studie beskrivit sådan stigmatisering och menar att 

stigma kan ses som ett tecken på skam, dvs. ett kännetecken om att någon avviker från sociala 

riktlinjer. Den som utsätts för stigmatisering betraktas som socialt avvikande på så vis att denne 

avviker från institutionaliserade regler, normer och värderingar och blir därmed själv betraktad 

som illegitim (Scott, 2001; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008).  

 

När en organisation handlat omdömeslöst, vilket kan vara när organisationen tillämpat 

redovisningsstandarder på ett tvivelaktigt sätt, kan individuell stigmatisering tänkas uppstå 

(Devers, Dewett, Mishina & Belsito, 2009; Pozner, 2008; Reuber & Fischer, 2010; Warren, 

2007). Detta innebär att, om uppfattningen är att orsaken till det omdömeslösa handlandet är att 

en eller ett fåtal individer agerat på egen hand utan organisationens stöd, en eller ett fåtal 

individer stigmatiseras och anses vara illegitima till följd av att de själva avvikit från samhälleliga 

förväntningar om hur redovisningsstandarder tillämpas.  

4.2.1 Utpekande av revisor som syndabock 

Termen ”revisor” har av Power (1994) ansetts symbolisera en oberoende granskning och 

transparens. I termer av organisationers redovisning kan termen revisor således symbolisera att 

organisationens redovisning är kontrollerad och kvalitetssäkrad. Revisorn bär på en expertis om 

vad som utgör en korrekt och kvalitetssäkrad redovisning (dvs. en legitim redovisning), vilket är 

en egenskap som samhället har ett stort förtroende för (Bebbington, Larrinaga-González & 

Moneva-Abadía, 2008; Guenin-Paracini & Gendron, 2010). 

 

Carrington (2010) belyser revisorns expertis och framhäver att denne, genom granskning och 

godkännande, kan tillskriva organisationen legitimitet. Bebbington, Larrinaga-González (2008) 

och Moneva-Abadía (2008) menar att organisationens redovisning blir betraktad som legitim 

genom att revisorer fungerar som en brygga mellan samhällets förväntningar och formella lagar. 

Revisionen uttrycker denna brygga och tillskriver organisationens redovisning en legitim status 

på så vis att revisorn, genom sin revision, intygar att organisationens redovisning har utformats i 
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linje med redovisningsmässiga och sociala riktlinjer (Bebbington, Larrinaga-González & 

Moneva-Abadía, 2008; Scott, 2001; Broberg, 2013). Eftersom samhället förväntar sig att 

organisationens redovisning är upprättad efter regler (Scott, 2001), innebär en godkänd revision 

att organisationens redovisning är legitim. Således uppfattar allmänheten en organisations 

redovisning som legitim först när revisionen godtas (O’Dwyer, 2002). Faktum att revisorn tycks 

ha möjlighet att tillskriva redovisningen legitimitet (Carrington, 2010; Bebbington, Larrinaga-

González, 2008), gör att revisorn kan antas ha en betydelsefull roll i fråga om redovisningens 

legitimitet. 

 

Utifrån ovanförda resonemang tror vi att stigmatisering av revisorn inte vore ett orimligt scenario 

när redovisningen är bristfällig. Detta med hänsyn till dels vad som sagts ovan, dels till det 

förväntningsgap som finns mellan vad allmänheten anser att revisorn bör ansvara över och vad 

revisorn själv anser att den bör ha ansvar för (Bebbington, Larrinaga-González &). Eftersom det 

är revisorn som intygat redovisningens korrekthet, samtidigt som allmänheten har större 

förväntningar på revisorn än revisorn själv, så kan allmänheten få uppfattningen att det faktiskt är 

revisorn som bär ansvar för eventuella felaktigheter (Power, 1997; Humphrey et al., 1992). I de 

fall då allmänheten inte direkt betraktar revisorn som ansvarig, riktas ändå ofta uppmärksamhet 

mot revisorn och varför denne inte upptäckt bristerna i ett tidigare skede (Power, 1997; 

Humphrey et al., 1992).  

 

Keasey och Wright (1993) menar att det inte är osannolikt att det är just revisorn som 

stigmatiseras med hänsyn till den okunskap och de höga förväntningarna samhället har om vad 

revisorns ansvar innebär. Detta är något som kan utnyttjas för att ge ett sken av att det snarare är 

revisorn som gjort fel och är ansvarig för redovisningens brister. Keasey och Wright (1993) samt 

Power (1997) för fram att förväntningsgapet försvårar samhällets bedömningar huruvida det är 

organisationen eller revisorn som ansvarar för redovisningen. 

 

Guenin-Paracini och Gendron (2010) har belyst att revisorn kan ställas som ansvarig. De har i sin 

studie lyft fram hur ansvaret för Enrons bristfälliga redovisning, som i viss utsträckning uppstod 

på grund av tvivelaktiga tillämpningar av redovisningsstandarder, lyckades överföras från Enrons 

ledning och styrelse till revisorn. Guenin-Paracini och Gendron (2010) hävdar att ansvaret för 

bristerna i Enrons redovisning lyckades överföras på dess revisorer eftersom samhället ansåg att 

revisorerna inte hade utfört en korrekt och tillförlitlig revision. 
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Med hänsyn till ovanstående kan det därför vara troligt att just revisorn utpekas som syndabock. 

Det behöver för den sakens skull inte utesluta möjligheten att även företagsledning eller styrelse 

utpekas som ansvariga för redovisningens legitimitetsskada eftersom dessa också är formellt 

ansvariga för redovisningen.   

4.3 Organisationen utpekar en syndabock  

4.3.1 Proposition 3 - Utpekande av en syndabock 

Marcus och Goodman (1991) menar att organisationer kan få svårt att att förneka ansvar för 

begångna misstag och skandaler eftersom dessa ofta grundar sig i fel som organisationen själv 

har begått. Marcus och Goodman (1991) framhäver även att organisationer kan ha en större chans 

att skapa sig legitimitet genom att visa sig ta ansvar för sina misstag än att förneka dessa.  

 

Warren (2006) har samtidigt argumenterat för att ansvar kan förflyttas från organisationen till 

individerna genom individuell stigmatisering. Med utgångspunkt i föregående avsnitt gällande 

utpekande av syndabockar och individuell stigmatisering, så ser vi att organisationen själv har en 

möjlighet att förflytta legitimitetsskador från sin redovisning till särskilda individer inom 

organisationen (Warren, 2006). Detta på så vis att organisationen själv påpekar att individen har 

handlat omdömeslöst utan organisationens stöd och därmed att betrakta som avvikande 

(Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008; Warren, 2003, 2007).  

 

Att organisationen förflyttar en legitimitetskada till en eller några få individer ingår även i 

Suchmans (1995) strategi restructuring, vilket innebär att organisationen frikopplar sig från 

ansvaret för illegitima handlingar. Detta kallas för disassociation (Suchman, 1995). Lamin och 

Zaheer (2012) har presenterat en snarlik strategi som de kallar för decoupling. Denna är något 

mer individrelaterad på så sätt att den föreslår att organisationen utser syndabockar (Lamin & 

Zaheer, 2012) och att ansvaret överförs till en eller ett fåtal individer genom att organisationen 

frikopplar sig från de individer som associeras med de handlingar som orsakat legitimitetsskadan.  

 

Vi ser därför en möjlighet i att organisationen, genom disassociation (Suchman, 1995) och 

decoupling (Lamin & Zaheer, 2012), kan överföra ansvaret från organisation till individ och att 

legitimitetsskadan därigenom förflyttas genom den s.k. individuella stigmatiseringen. Det skulle 

då innebära att organisationen förflyttar legitimitetsskadan från redovisningen till en individ på så 
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vis att organisationen fastställer att det är individens omdömeslösa agerande som ligger till grund 

för redovisningens legitimitetsskada. Genom att organisationen förflyttar legitimitetsskadan på ett 

sådant sätt kan organisationen därefter avskeda individen vilket medför att individen bär med sig 

legitimitetsskadan bort från organisationen och från redovisningen. Det är inte avskedandet i sig 

som är legitimerande, utan snarare stigmatiseringen eftersom den fastslår att individen är att 

betrakta som illegitim och inte redovisningen. Det förklarar varför disassociation (Suchman, 

1995) och decoupling (Lamin & Zaheer, 2012) reparerar redovisningens legitimitet eftersom 

redovisningen frikopplas från den individ som förorsakat legitimitetsskadan. 

 

Att organisationen utpekar en individ som en åtgärd för att förflytta legitimitetsskadan från 

redovisningen till en individ (vilket därmed framställer redovisningen som mer legitim) tror vi 

inte är ett omöjligt scenario. Warren (2007) och Sutton och Callahan (1987) har empiriska belägg 

för hur organisationer vid konkurser utpekat högt uppsatta befattningshavare som syndabockar. I 

Millers (1995) studie framgår att Barings Banks utpekade sin VD Leeson som ansvarig för 

bankens konkurs vilket grundade sig i att Leeson fick banken att framstå som mer framgångsrik 

än vad den egentligen var (Miller, 1995). Sutton och Callahan (1987) påvisar dessutom att 

organisationer utpekar befattningshavare som ansvariga efter dessa har avgått eller avskedats av 

organisationen. På ett liknande sätt menar vi att organisationen kan utpeka en individ som 

ansvarig för redovisningens legitimitet.  

 

Proposition 3: Organisationens utpekande av en syndabock kan reparera en organisations 

redovisnings skadade legitimitet.  

4.4 Media 

Teorin om media agenda-setting, ursprungligen myntad av McCombs och Shaw (1972), utgår 

från att det anses föreligga ett samband mellan i vilken utsträckning media belyser en fråga och 

vilka frågor som allmänheten anses vara väsentliga (Ader, 1995; McCombs, 2002; McQuail, 

2010; Deegan & Brown, 1998; Meyer, 1980). I takt med att media uppmärksammar en fråga 

antas allmänheten bli mer angelägen om frågan. Inom detta synsätt tycks media inte enbart 

återspegla, utan även forma allmänhetens uppfattningar (Ader, 1995).  

 

Med utgångspunkt i teorin om media agenda-setting, har Zucker (1978) och Iyengar (1990) bland 

annat kommit fram till att ju mindre direkt erfarenhet allmänheten har om en fråga, desto mer 
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troligt är det att allmänheten förlitar sig på den information media förmedlar och bildar sig en 

uppfattning baserat på denna information. Det anses även vara så att människor lever i två skilda 

världar - en verklig och en medial sådan (Zucker, 1978). Trenaman och McQuail (1961) 

resonemang står i linje med detta då de menar att allmänheten endast reflekterar över vad media 

förmedlar och inte kring vad media faktiskt vill förmedla. 

 

Vidare har Meyer (1980) i sin studie skildrat olika sätt som media inverkar på samhället. Han 

framför att media har möjlighet att påverka allmänheten på olika sätt. Bland annat har media 

möjlighet att påverka och besluta om hur allmänheten uppfattar sin omvärld och vad allmänheten 

anser vara “normalt” och lämpligt. Detta har även bekräftats av tidigare studier (Zucker, 1978; 

Iyengar, 1990; Dyck & Zingales, 2002; Wiesenfeld, Wurthman & Hambrick, 2008). Ader (1995) 

har även empiriskt påvisat att ju mer media uppmärksammade miljöföroreningar, desto mer 

angelägna blev allmänheten om sådana frågor.  

 

Andra studier (Pollock & Rindova, 2003; Wiesenfeld, Wurthman & Hambrick, 2008) har ansett 

att media har en övervakande och utvärderande roll över organisationer på så vis att media 

sprider information och utvärderar huruvida organisationens handlanden är legitima. I den här 

utvärderande rollen, menar Pollock och Rindova (2003) och Wiesenfeld, Wurthmann och 

Hambrick (2008), att media agerar som bärare av institutionella logiker som är en samling av 

institutionaliserade förväntningar, värderingar och normer som berör hur organisationer bör bete 

sig (Deephouse, 1996). Scott (2008) menar att medias övervaknings- och utvärderingsroll medför 

institutionella påtryckningar, vilket även bekräftas av Deephouse (1996) snarlika syn och menar 

att media fungerar som en komponent som tillskriver organisationer legitimitet. Deephouse 

(1996) argumenterar detta utifrån att media informerar samhället om att organisationen inte 

avviker från sociala riktlinjer och formella regler.  

 

I Brown och Deegans (1998) studie framgår att ämnen som framgår i medias 

nyhetsrapporteringar kan betraktas som en uppskattning av vilka angelägenheter som samhället 

anser vara viktiga. Likt Brown och Deegan (1998) studie, förklarar även andra studier (Pollock & 

Rindova, 2003; Nikolaeva & Bicho, 2011; Wartick, 1992) att organisationen kommer 

uppmärksamma det som media skriver om organisationen och därigenom även anpassa sig till de 

mediala skriverierna. Det borde således även innebära att ju mer en viss legitimitetshotande 
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omständighet uppmärksammas av media, desto mer kommer denna omständighet att 

uppmärksammas av organisationen.  

 

Islam och Deegan (2010) har empiriska visat detta samband. De fann att medias uppmärksamhet 

gav sådan respons att organisationerna själva gav samma omständighet uppmärksamhet i sin 

frivilliga redovisning. Detta visade hur medias rapporteringar beträffande dåliga 

arbetsförhållanden i utvecklingsländer gjorde att organisationen, i sin frivilliga redovisning, 

uppmärksammade ämnet själv.  

 

Utifrån dessa studier är vi därför av den uppfattningen att det finns ett tidsmässigt samband 

mellan organisationens eget uppmärksammande och medias nyhetsrapportering.  

 

De ovan refererade studierna har belyst den roll media har i fråga om att fastställa agendan och 

att förmedla information. De har även framhävt de institutionella påtryckningar som 

organisationer utsätts för som konsekvens av medias övervakande och utvärderande roll. Utifrån 

detta menar vi media har en inverkande och pådrivande roll för vilken bild som förmedlas av en 

organisations redovisning.  

4.4.2 Proposition 4 - Medias utpekande av syndabockar 

Som tidigare klargjort anses individuell stigmatisering uppstå som en konsekvens av att någon 

eller några utses som syndabockar. Wiesenfeld, Wurthmann och Hambrick (2008) har i sin studie 

klarlagt att det är mer sannolikt att någon eller några utses som syndabockar när samhällets 

förmedlare (vilket media anses vara av Wiesenfeld, Wurthmann och Hambrick, 2008) är av den 

uppfattningen att organisationens omdömeslösa handlande brutit mot grundläggande värderingar.  

 

Med bakgrund i den inverkande roll media antas ha i fråga om att besluta om vilka samhälleliga 

frågor som anses relevanta (Ader, 1995; McCombs, 2002; McQuail, 2010; Deegan & Brown, 

1998; Meyer, 1980), medför ett medialt utpekande av syndabockar att samhället blir 

uppmärksammade och bildar sin uppfattning utifrån detta. 

 

Som konsekvens av att media utmålar någon eller några som syndabockar uppstår även 

individuell stigmatisering (Devers, Dewett, Mishina & Belsito, 2009; Pozner, 2008; Reuber & 

Fischer, 2010; Warren, 2007; Rindova, Pollock & Hayward, 2006). I vårt fall innebär det att 
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media utpekar någon som ansvarig för organisationens bristfälliga redovisning och att individen 

får bära ansvar för det inträffade. Det kan exempelvis röra sig om organisationens styrelse, 

revisor eller VD. Förutsatt att organisationen är villig att förbättra sina handlanden (Gephart, 

1978; Pfeffer, 1981; Weber, 1978) när dessa utmålas som illegitima menar vi att mediala 

påtryckningar även kan medföra att organisationen avskedar dessa individer för att visa att 

organisationen tar avstånd från vad som skett.  

 

Till skillnad från proposition 3, är det således media och inte organisationen som har den 

initiativtagande rollen i detta fall. Det är dock, likt proposition 3, organisationen som aktivt utför 

den slutgiltiga åtgärden att avskeda individen för att överföra ansvaret. Som i fallet med 

proposition 3 rör det sig följaktligen om disassociation (Suchman, 1995) och decoupling (Lamin 

& Zaheer, 2012), men det är media som står för den individuella stigmatiseringen (Wiesenfeld, 

Wurthmann & Hambrick, 2008) och skapar påtryckningar på att organisationen frikopplar 

redovisningen från syndabocken.   

 

Även fast medialt utpekande av syndabockar inte nödvändigtvis grundar sig på att individerna har 

gjort några direkta redovisningsmässiga lag- eller regelöverträdelser, ser vi en möjlighet i att 

organisationens ansvar för att redovisningen inte är utformad i enlighet med förväntningar kan 

överföras på individer. Detta med utgångspunkt i de studier som framhävt att medialt utpekande 

av syndabockar även kan grunda sig i att individerna uppvisat sig avvika från samhälleliga 

normer och värderingar (Pozner, 2008; Reuber & Fischer, 2010; Warren, 2003, 2007).  

 

Vi tror att det rimligt att media utmålar individer som avvikande och omdömes, och därigenom 

utpekar dessa som ansvariga, när redovisningens legitimitet skadas. Tidigare studier (Scott, 2004) 

har exempelvis visat att företaget Maytags VD Lloyd Ward skuldbelades av media för problem 

inom Maytag där han bland annat omskrevs som en bedragare. Det är därför inte orimligt att 

media även kan utpeka en syndabock för redovisningens felaktigheter som åsamkat en 

legitimitetsskada i redovisningen.  

 

Proposition 4: Medias utpekande av syndabockar kan reparera en organisations redovisnings 

skadade legitimitet.  
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4.4.1 Proposition 5 - Medial framtoning  

Media har möjlighet att tillskriva olika omständigheter en legitim status. Utöver det har media 

även en förmåga att påverka allmänhetens åsikter och hur de betraktar olika omständigheter. 

(Meyer, 1980) Därmed kan media anses ha kapacitet att påverka allmänhetens syn på en 

organisations redovisning så att den kan bli legitim. Detta genom att media, i sina rapporteringar, 

förmedlar en legitim bild av organisationens redovisning.  

 

Schultz, Marin och Boal (2012) har i sin studie belyst ett sådant scenario där media har lyckats 

påverka synen på om något är legitimt. De har påvisat hur positiv medial framtoning i 

nyhetsrapporteringen lyckades tillskriva nya marknadskategorier för bredbandsrelaterade 

produkter en legitim status. Deras studie baserade sig på Aldrichs och Fiols (1994) resonemang 

som handlar om hur legitimitet uppstår genom att allmänheten blir medveten och accepterar det 

som sker, vilket innebär att legitimitet skapas genom att något tillskrivs en kognitiv giltighet 

(Berger & Luckmann, 1966; Scott, 2001). Kognitiv giltighet uppstår för ens organisations 

redovisning om samhällets uppfattning är att det är självklart att redovisningen är korrekt utförd. 

Då blir den även legitim (Berger & Luckmann, 1966). 

 

De ovan refererade studierna (Berger & Luckmann, 1966; Schultz, Marin & Boal, 2012) visar 

alltså sambandet att om en mottagare matas med en och samma mediala bild kommer mottagaren 

till slut att acceptera det. Det innebär då att, om media vid upprepade tillfällen för legitimerande 

rapporteringar om en organisations redovisning, mottagarna godtar den bild som förmedlas av 

media. När en förmedlad bild godtas förutsätts det att den även blir förgivettagen (Berger & 

Luckmann, 1966). Detta innebär att media, för att kunna “övertyga” mottagarna, behöver 

förmedla en bild fram tills denna uppfattas som en självklarhet. Green (2004) menar att en retorik 

kan vara en metod detta. I vårt fall betyder det att media behöver föra en återkommande och 

legitimerande retorik om organisationens redovisning för att denna ska bli förgivettagen och 

godtagen av medias mottagare, dvs. allmänheten.  

 

Med utgångspunkt i vad som sagts kan det tänkas att medial rapportering, som vid upprepade 

tillfällen för en återkommenade och legitimerande retorik, kan reparera redovisningens legitimitet 

genom att media för fram en mer positiv (dvs. en mer legitim) bild av organisationens 

redovisning. En sådan positiv bild utgörs då av att media, i sina rapporteringar, exempelvis 

skriver om lösningar som enligt medias egen institutionaliserade logik (Scott, 2008; Pollock & 
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Rindova, 2003: Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008) anses åtgärda redovisningens 

brister. Om media uppmärksammar en sådan lösning förmedlas en bild av att redovisningen är 

under förbättring genom att media på eget initiativ uppmärksammar lösningar som förbättrar och 

legitimerar redovisningen. Det är således inte bara det upprepade budskapet i nyhetsartiklar som 

är legitimerande, utan även den positiva framtoningen i artiklarna. 

 

 I detta fall är media både den initiativtagande- och legitimitetsreparerande parten eftersom vi 

antar att det står utanför organisationens makt och kontroll att påverka hur media för sina 

rapporteringar. Organisationen är i denna proposition, till skillnad från 2a och 2b, i periferin. Det 

är snarare media och deras agenda som bidrar till att reparera redovisningens legitimitet. 

 

Proposition 5: En legitimerande retorik av media kan reparera en organisations redovisnings 

skadade legitimitet.  

4.5 Regler och policys 
Formella regler inom redovisningsområdet som avser redovisningsregler och rekommendationer 

präglas av en självreglerande karaktär. Det är olika reglerande organ såsom exempelvis IASB, 

FASB och BFN som utfärdar sådana tvingande anvisningar.  

 

Deephouse (1996) har i sin studie funnit empiriskt stöd för hur organisatorisk isomorfism kan 

leda till en ökad legitimitet för organisationen (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 

1983). Deephouses (1996) resultat stödjer teorierna om isomorfism (Meyer & Rowan, 1977; 

DiMaggio & Powell, 1983), att de organisationer som anpassar sig till den stora mängden i större 

utsträckning blir betraktade som legitima av både reglerande organ och allmänheten. Deephouse 

(1996) kallar detta för public- och regulatory endorsement. Hans resultat pekar mot att reglerande 

organ, såväl som organisationens övriga omgivning (som inte är reglerande organ), har möjlighet 

att tillskriva organisationer legitimitet genom att organisationen påvisar sig stå i linje med deras 

förväntningar (Deephouse, 1996).  

 

Proposition 6 och 7 som redogörs för nedan utgår från att organisationen självmant, genom 

restructuring (Suchman, 1995) och accommodation (Lamin & Zaheer, 2012), visar sig anpassa 

sin redovisning till samhälleliga förväntningar om att redovisningen upprättas utefter gällande 

regler och policys. Den form av restructure det handlar om är monitors och watchdog, där regel 

och policyutfärdande organ agerar som externa granskare som försäkrar att det som föranlett 
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legitimitetsskadan inte upprepar sig (Suchman, 1995). Regler och policys skapar således 

förutsättningar för att redovisningens legitimitet kan repareras genom att den förhåller sig 

förväntningarna om att den ska vara upprättad i enlighet med regelverk och policys. Det åligger 

därmed organisationen att självmant anpassa sin redovisning som en egen åtgärd för att regler 

och policys ska ha en legitimerande effekt. 

 

4.5.1 Proposition 6 - Regler  

Institutionaliserade regler för redovisningen verkar för att organisationen, och deras tillhörande 

redovisning, ska utformas på ett sätt som motsvarar samhällets förväntningar om vad som är en 

korrekt (och legitim) redovisning (Suchman, 1995; Dowling & Pfeffer, 1975; Lindblom, 1993). I 

och med det lagstiftade kravet om att redovisningsregler från reglerande organ ska följas går det 

konstatera att dessa regler är tvingande. Deephouse (1996) framhäver i sin studie att regler kan 

tvinga organisationer att agera på ett sätt som av både reglerande organ och allmänhet betraktas 

som legitimt. Andra studier (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2001) betonar dessutom att regler 

har den effekt att de motverkar ett visst organisatorisk beteende och främjar ett annat. Den 

organisation som agerar i strid med regler kommer att, utöver att tilldelas legala sanktioner som 

lagöverträdelsen innebär, även att avvika från mängden och därigenom bli betraktade som 

illegitima (Scott, 2001). Reglering kan således anses driva fram en s.k. tvingande isomorfism 

(DiMaggio & Powell, 1983), Det innebär att när den stora massan av organisationer anpassar sig 

till regler så tvingas den enskilda organisationen att efterlikna den stora massan för att inte 

betraktas som illegitim.  

 

Att avvika från redovisningsregler resulterar inte bara i en regelöverträdelse, utan även i ett 

illegitimt handlande. Likartade tillämpningar kan exempelvis synas genom att organisationerna 

efterliknar varandra i sina ekonomiska prognoser och tillämpningar av redovisningsstandarder. Vi 

ser det alltså som att organisationen, genom att hänvisa till att redovisningen överensstämmer 

med särskilda redovisningsstandarder eller regler, kan betona att redovisningen är förenlig med 

gällande regelverk. 

 

Att regler har legitimerande egenskaper är i vår mening ett rimligt scenario. Deephouse (1996) 

har exempelvis visat att banker som följer formella regler har legitimerande effekter på bankerna 

då media såväl som de reglerande organen gav bankerna ett normativt godkännande eftersom de 
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följde reglerna. Därför erhöll de legitimitet. På liknande sätt bör även organisationens 

redovisning erhålla legitimitet om organisationen, som en egen åtgärd, anpassar sin 

legitimitetskadade redovisning till formella regler utfärdade av reglerande organ. Som vi 

redogjort för i avsnitten ovan är det de reglerande organen som skapar förutsättningarna och 

organisationen självmant som anpassar sin redovisning och därigenom reparerar redovisningens 

legitimitet.  

 

Proposition 6: Anpassning till nya regler kan reparera en organisations redovisnings skadade 

legitimitet. 

4.5.2 Proposition 7 – Policys (informella regler) 

Som tidigare framhävt finns det utöver formella regler även informella regler som omgärdar 

redovisningen. Till skillnad från (formella) regler anger policys riktlinjer för hur organisationen 

bör utforma sin redovisning och är inte förknippade med sanktioner. Policys kan alltså inte 

förbjuda vissa handlingar eftersom policys inte medför formella sanktioner som 

regelöverträdelser (Scott, 2001). 

 

Att frivilligt tillämpa policys medför att organisationens redovisning erhåller ett normativt 

godkännande av allmänheten. Detta eftersom organisationens redovisning efterliknar andra 

organisationers redovisningar genom att tillämpa samma policys. Likt de resonemangen som 

fördes beträffande tvingande regler så är även följandet av policys legitimerande för 

organisationens redovisning (Deephouse, 1996; Deephouse & Suchman, 2008).  

 

Med samma resonemang som ovan om hur isomorfism genom public och regulatory endorsement 

kan tillskriva legitimitet, kan policys reparera legitimiteten. Detta genom att redovisningen 

underkastas (normativa) isomorfistiska påtryckningar som förmår organisationen att 

implementera policys. (DiMaggio & Powell, 1983; Deephouse, 1996) Tillskillnad från att 

organisationen på eget initiativ implementerar policys för att förbättra redovisningens legitimitet, 

medför den normativa isomorfismen att organisationen får incitament till att implementera 

policys för att inte uppfattas som avvikande.  

 

I sin studie har Westpha, Gulati och Shortell (1997) påvisat hur amerikanska sjukhus som 

implementerat policyn “Total Quality Management Practices” ökade sannolikheten för att få stöd 
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från organet “Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations”, vilket ökade 

sjukhusens legitimitet för sin sjukvård. På ett liknande sätt kan organisationens redovisning 

erhålla legitimitet genom att organisationen implementerar policys som förbättrar redovisningens 

kvalitet, vilket även får redovisningen att anpassas till samhällets förväntningar och riktlinjer om 

hur en legitim redovisning ser ut. 

 

Proposition 7: Anpassning till policys reparerar en organisations redovisnings skadade 

legitimitet. 
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Kapitel 5. Empirisk metod 

I studiens femte kapitel redogörs för studiens empiriska tillvägagångssätt. Vi motiverar bland 

annat val av undersökningsdesign, metod för empirisk insamling och analysmetod. Vi klarlägger 

även hur vi operationaliserat vår modell. 

 

Syftet med den insamlade empirin har varit att pröva huruvida våra förväntningar om modellens 

förmåga att beskriva hur redovisningens legitimitet repareras kan godtas. För att uppnå syftet har 

vi genomfört två fallstudier. Den insamlade empirin som bestått av nyhetsartiklar och 

årsredovisningar har analyseras utifrån kvalitativ innehållsanalys, vilket varit det 

tillvägagångssätt som vi provat modellens applicerbarhet. I de två studerade fallen, som varit 

exempel där redovisningens legitimitet reparerats, har vi fastställt huruvida det empiriska 

materialet visat förekomsten av de olika propositionerna. Dessa har varit exempel på hur 

modellens mekanismer kan ta sig uttryck.  

 

Inledningsvis har vi fört empiriska analyser av de två fallen, för att sedan föra en jämförande 

fallanalys där vi diskuterat fallens skillnader och likheter. Avslutningsvis har vi presenterat en 

slutgiltig modell som svar på vårt syfte och frågeställning. 

5.1 Val metod 
Bryman och Bell (2003) menar att kvalitativ forskning är en forskningsstrategi som i huvudsak 

betonar ord och inte kvantifiering vid insamling och analys av empiri. Framförallt läggs fokus på 

att framhäva hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, samtidigt som kvalitativ 

forskning inrymmer en bild av den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig egenskap 

som beror på individernas förmåga att konstruera verkligheten (Bryman & Bell, 2003).  

 

Med avseende på studiens syfte och frågeställning, att studera hur mekanismer bidrar till att 

redovisningens legitimitet repareras, har det därför varit lämpligt att tillämpa en kvalitativ 

forskningsmetod. Detta med hänsyn till att vi endast har ett studieobjekt som med fördel studeras 

genom en kvalitativ ansats eftersom vi ges möjlighet att komma närmare inpå studieobjektet. En 

studie av kvalitativt snitt har gjort att vi kunnat studera hur redovisningens legitimitet repareras i 

sin verkliga kontext. Till skillnad från kvantitativ metod, där samband mellan variabler vanligtvis 

undersöks i en konstlad miljö, har valet av kvalitativ metod även motiverats mot bakgrund av att 

vi snarare skapat förståelse och tolkat text i sitt verkliga sociala sammanhang. 
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5.2 Studieobjektet 

Vad vi avsett att studera har varit hur organisationens redovisnings legitimitet repareras. Det har 

således varit studieobjektet. Närmare bestämt har vi studerat hur redovisningens legitimitet 

reparerats efter en redovisningsskandal. Den processen mellan att redovisningen ådragit sig en 

legitimitetskada tills den har blivit legitim igen är det vi har haft som syfte med studien att 

förklara med hjälp av den modell som vi konstruerat.  

 

För att studera detta har vi insamlat empiri från nyhetsartiklar och årsredovisningar. Syftet med 

empirin i förhållande till studieobjektet har varit att pröva huruvida vår modell kan appliceras på 

den legitimitetsreparerande processen. 

 

För att undersöka studieobjektet på ett så tillfredsställande sätt som möjligt och få förståelse för 

hur modellen tar sig uttryck, har det ställts krav på att undersökningsdesignen ska ha gett oss 

möjlighet att studera studieobjektet i sin verkliga kontext. Detta eftersom legitimitet är ett 

fenomen som existerar i en social miljö och kan vara svårt att studera någon annanstans än i sin 

naturliga miljö. För att testa modellens applicerbarhet har det även krävts att vi tillämpat en 

undersökningsdesign som möjliggjort olika tolkningar för att utröna huruvida mekanismerna 

bidragit till att redovisningens legitimitet reparerats. Med hänsyn till att vårt empiriska material 

bestått av stora mängder text nyhetsartiklar och årsredovisningar har det även ställs krav på en 

analysmetod som tillåtit oss att behandla och sortera dessa texter. Detta för att kunna genomföra 

olika tolkningar och återkoppla empirin till vår teori på ett systematiskt sätt.  

5.3 Val av undersökningsdesign  

För att studera vårt studieobjekt och besvara studiens syfte och frågeställning har vi valt fallstudie 

som undersökningsdesign. Fallstudier är fördelaktigt när studieobjektet undersöks i sin verkliga 

kontext (Bryman & Bell, 2003; Yin, 2012) och syftet snarare inriktar sig mot hur samband tar sig 

uttryck, och inte mot sannolikheten för att sambandet existerar (Gerring, 2004). Att studera 

sambandet avser i vårt fall att undersöka hur modellen förklarar att legitimitet reparerades. Det är 

även fördelaktigt med en fallstudiedesign när studiens frågeställning är av förklarande karaktär 

(Yin, 2012) och när materialet utgår från information från dokument (Bryman & Bell, 2003), i 

vårt fall nyhetsartiklar och årsredovisningar. 
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I vårt fall har det varit gynnsamt att tillämpa en fallstudiedesign när vi ur olika infallsvinklar 

undersökt nyhetsartiklar och årsredovisningar. Beträffande bland annat organisationens 

förnekelser har det exempelvis handlat om att undersöka hur förnekelser tagit sig uttryck och om 

det kan kopplas till vår modell. En fallstudiedesign har därmed medfört att vi kunnat göra olika 

tolkningar för att med stöd i det empiriska materialet undersöka huruvida en förnekelse haft en 

legitimitetsreparerande inverkan eller inte. Vi har därför haft möjlighet att göra olika tolkningar 

av empirin som står i enlighet med våra propositioner men även göra tolkningar när empirin stått 

i motsats till propositionerna. En fallstudiedesign har således gett oss den flexibilitet att 

exempelvis tolka både förekomster av legitimerande såväl som icke legitimerande förnekelser.  

 

Syftet med en fallstudiedesign har varit att studera hur mekanismerna tagit sig uttryck när de 

reparerat legitimiteten i de fall empiriskt material visat på förekomsten av propositionerna och 

mekanismerna. Syftet har således inte varit att studera sannolikheten för att någon mekanism 

inverkar på redovisningens legitimitet. Ett sådant syfte inriktar sig mer mot olika förhållanden 

variabler sinsemellan och som med fördel studeras med kvantitativa metoder. Att undersöka 

sannolikheten för att en mekanism reparerar legitimiteten faller utanför studiens syfte och 

frågeställning. Detta eftersom vår teoretiska modell, om empiriskt stöd funnits, utgått från att 

mekanismerna har en legitimerande verkan för redovisningen.  

 

Huruvida propositionerna har förekommit har dock varit ett föremål för tolkning, vilket har varit 

den främsta anledningen till varför en fallstudiedesign varit motiverad. En undersökningsdesign 

som inte kunnat ge utrymme för tolkningar hade kunnat innebära svårigheter i att koppla empiri 

till teori av den anledningen att exempelvis en förnekelse av organisationen kan ta sig uttryck på 

många olika sätt. Därmed har en fallstudiedesign bedömts vara passande för empirins syfte att 

pröva modellens applicerbarhet. 

 

Med bakgrund i ovan har vi även valt att tillämpa en multipel fallstudiedesign där vi studerat mer 

än ett fall för att utröna såväl skillnader som likheter fallen sinsemellan. Att tillämpa en multipel 

fallstudie har även varit fördelaktigt med hänsyn till att även studieobjektet, dvs. processen där 

redovisningens legitimitet repareras, har tagit sig uttryck på olika sätt i de studerade fallen. En 

multipel fallstudiedesign har därför gett oss ökade möjligheter att generalisera fallstudiens 

erhållna resultat och påvisa om vår modell fungerarar i mer än i ett fall. 
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Vidare har fallstudierna varit av en deskriptiv design. Detta eftersom vår studie syftat till att 

beskriva vad som medverkade till att en organisations redovisnings legitimitet reparerades och 

hur detta skedde. Eftersom en explorativ fallstudiedesign snarare avser att förklara varför något 

har skett, vilket ofta utgår från en induktiv ansats (Yin, 2012), har vi valt att inte tillämpa en 

sådan design eftersom syftet med studien inte är att undersöka varför legitimitet för en 

organisations redovisning repareras. En studie gällande varför legitimiteten repareras hade 

snarare tagit sig uttryck i att studera organisationens och samhällets vilja till att redovisningen ska 

bli legitim, vilket är något inte är syftet med detta arbete. 

5.3.1 Alternativa undersökningsdesigner 

Då studien fokuserar på reparation av redovisningens legitimitet som en process som skett över 

en tidsperiod på flera år under dåtid, har vi inte ansett det vara tidsmässigt fördelaktigt att studera 

all empiri mer än en gång för att få bättre tolkningar av dess innehåll på ett sådant sätt som en 

longitudinell undersökningsdesign genomförs på. Detta med motiveringen att innehållsanalysen 

har gjorts och tolkats genom på förhand bestämda kategoriseringar av det empiriska materialet. 

(Bryman & Bell, 2003).  

 

En tvärsnittsdesign har inte heller bedömts vara aktuell då en sådan design skulle inneburit att vi 

studerat reparationen av legitimitet som en process som tagit sig uttryck under ett flertal år. Att 

studera en sådan process med en tvärsnittdesign har bedömts vara olämplig då en tvärsnittsdesign 

lämpar sig vid undersökningar som ska genomföras vid vissa fasta tidpunkter. Dessutom innebär 

en tvärnsnittsdesign ofta att flera olika undersökningsmetoder tillämpas samtidigt så som 

surveyundersökning, deltagande observationer eller intervjuer, vilka enligt vår bedömning inte 

har varit motiverade som datainsamlingsmetoder.  

 

En innehållsanalys av dokument och nyhetsartiklar som skapades under den process när 

legitimiteten för redovisningen reparerades har tillåtit oss att genomföra studien baserat på 

empiriskt material som har varit skapad och aktuell för den tiden legitimitetsreparationen för 

redovisningen skedde. Jämfört med en longitudinell eller tvärsnittsdesign menar vi därför att en 

fallstudie baserat på en kvalitativ innehållsanalys kan ha skapat mer närhet till vårt studieobjekt. 

5.4 Metodkritik 

Vårt val av kvalitativ forskningsmetod har måhända varit bristfälligt på så vis att vi inte kunnat 

generalisera våra resultat till en större population. En kvantitativ metod hade å ena sidan kunnat 
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överbrygga problemet genom kvantifiering och statiska prövningar som eventuellt hade påvisat 

olika samband. Å andra sidan hade en sådan studie inte djupgående kunnat förklara vilken roll 

mekanismerna har i fråga om redovisningens legitimitet repareras utan snarare förklarat huruvida 

mekanismerna förekommer och reparerar redovisningen legitimitet eller inte.  

 

En annan negativ aspekt med kvalitativ forskning har visat sig vara dess mer abstrakta natur. 

Bryman och Burgess (1999) hävdar att det är svårt att fastslå vad kvalitativ forskning egentligen 

innebär. Till skillnad från kvantitativ forskning anses den kvalitativa inte vara lika regelbaserad i 

sin natur, ty kvalitativ forskning inte präglas av naturvetenskapens paradigm i samma 

utsträckning. Det har däremot varit en av förklaringarna till varför vi valt att tillämpa en 

kvalitativ metod. Eftersom en sådan forskningsmetodik inte begränsas av givna formler eller 

regler har vi därför getts möjlighet att i analysen utkristallisera finare nyanser av de 

legitimitetsreparerande mekanismerna. Dessa argument är också en förklaring till varför studien 

gynnats av en kvalitativ ansats. 

5.5 Urvalskriterium 

Våra val av fall har i huvudsak baserats på kriterierna att (1) legitimiteten i en organisations 

redovisning ska ha tagit skada, och (2) att organisationens redovisning har genomgått en process 

där den har återgått till att bli mer legitim. Vi menar att redovisningsskandaler är ett tydligt 

exempel som visar på när brister i en organisations redovisning uppenbaras så att redovisningens 

legitimitet skadas. Det förekommer även redovisningsskandaler där en organisations redovisning 

efter skandalen kan ansetts ha återgått till att bli mer legitim, vilket organisationer som tagit sig 

igenom en redovisningsskandal bevisar, varför vår fallstudie har baserats på en sådan 

redovisningsskandal. 

 

Vi har även haft som kriterier att det studerade fallet ska (3) ha varit börsnoterat och att (4) fallet 

ska ha varit uppmärksammat i media för att empiriskt material för fallen ska finnas tillgängligt. 

Nedan följer en mer detaljrik förklaring till dessa kriterier.  

5.5.1 Kriterium 1 - Utnyttjande av redovisningens flexibilitet som orsakar legitimitetskada 

Redovisningsskandaler anses uppstå på grund av kryphål i regelverk som lämnar utrymme för 

organisationen att avvika från den finansiella redovisningens grundläggande syfte att tillgodose 

användarna av denna med en rättvisande bild av organisationens verkliga ekonomiska ställning 

(Jones, 2011). Att avvika från rättvisande bild innebär att organisationens resultaträkning, 
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balansräkning och noter inte framställer en korrekt bild av organisationens ekonomiska 

verklighet. Det kan exempelvis röra sig om att en organisation tillämpat en redovisningsstandard 

eller regelverk på ett sådant sätt att det föranlett oredliga ekonomiska prognoser. Det behöver 

emellertid inte nödvändigtvis röra sig om direkta lagöverträdelser, utan snarare att 

redovisningsskandalen uppstått på grund av lagliga, men godtyckliga, tillämpningar av 

redovisningsstandarder och regelverk (Jones, 2011; Barth, Landsman & Lang, 2008; Carmona & 

Trombetta, 2008; Khatri, 2015). Sådana prognoser resulterar i att redovisningsinformationen blir 

bristfällig på så vis att prognosen kan anses avvika från sociala riktlinjer och förväntningar. När 

dessa brister uppmärksammas i exempelvis kritisk medierapportering, kan uppfattningen bli att 

redovisningen avvikit från samhälleliga förväntningar och riktlinjer om hur redovisningen bör se 

ut. Med utgångspunkt i resonemang förda av bland annat Scott (2001) och DiMaggio och Powell 

(1983) i kapitel 3 kan därför oredliga prognoser resultera i att legitimiteten i en organisations 

redovisning skadas då den riskerar betraktas som avvikande och i strid med förväntningar hur den 

bör se ut.  

5.5.2 Kriterium 2 - Redovisningen har framhävts som mer legitim efter skandalen 

Organisationers vars redovisning varit föremål för en redovisningsskandal, men som idag inte är 

ifrågasatta eller kritiserade, kan betraktas som att de lyckats ta sig ur skandalen och att 

redovisningen därigenom inte anses vara illegitim som vid tiden kring skandalens uppdagande. 

Detta under förutsättningen att varken media eller organisationen själv uppmärksammar 

organisationens redovisning i samma omfattning som vid tiden kring skandalens tidpunkt. När 

redovisningen inte kritiseras eller ifrågasätts av media, eller inte uppmärksammas 

överhuvudtaget, kan redovisningen betraktas vara legitim eftersom den inte målas upp som 

bristfällig och avvikande.  

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning (McCombs & Shaw, 1972; McQuail, 2010; Ader, 1995; 

Meyer, 1980) som förklarat hur media kan styra vilka samhälleliga ämnen det är som anses vara 

angelägna, kan en organisation vars redovisning inte längre är uppmärksammad i media betraktas 

som legitim. Detta med bakgrund i att avsaknad av medial uppmärksamhet har ansetts vara en 

indikator om att det som varit illegitimt smält in i det kulturella landskapet och därmed inte 

längre anses vara av nyhetsvärde (Itule & Anderson, 1994). Det resonemanget kan jämföras med 

hur Pfeffer och Salancik (1978, s. 194) definierar att illegitimitet respektive legitimitet kan 

identifieras: 
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“Legitimacy is known more readily when it is absent than when it is present. When activities of 

an organization are illegitimate, comments and attacks will occur”.  

 

Detta synsätt bekräftas även av Knoke (1985) som hävdar att legitimitet uppstår genom acceptans 

av allmänheten och “elit-organisationer” (så som media och reglerande organ), genom att dessa 

inte uppmärksammar organisationers handlingar, även accepterar handlingarna. Ovanstående 

studiers resonemang kan även förklaras utifrån institutionell teoris utgångspunkt i det 

förgivettagna, att när något passerar obemärkt har det nått en status där det blivit dels 

förgivettaget, dels underförstått och därigenom även legitimt (Berger & Luckmann, 1966; Scott, 

2001; Pfeffer & Salancik, 1978). 

 

Om inte heller organisationen själv belyser de omständigheter som föranlett redovisningens 

skadade legitimitet kan det även vara en indikation på att redovisningen är mer legitim. Detta 

grundar sig i att media fungerar som en proxy för allmänhetens angelägenheter (Brown & 

Deegan, 1998) och att omständigheter som hotar legitimiteten ökar en organisations benägenhet 

att uppmärksamma omständigheterna, anpassa sig till dessa och även skriva om 

omständigheterna i sina finansiella rapporter (Brown & Deegan; 1998; Pollock & Rindova, 2003; 

Nikolaeva & Bicho, 2001; Wartick, 1992). Ett sådant hot för en organisations redovisnings 

legitimitet skulle kunna vara att media (och därigenom allmänheten enligt Brown och Deegan, 

1998) ifrågasätter redovisningens legitimitet. Det borde således även innebära att ju mindre 

media kritiserar en organisations redovisning, desto mindre kommer organisationen själv att 

uppmärksamma bristerna i redovisningen.  

 

Likt andra studier (Lamerts & Baum; 1998, Abrahamson & Fairchild; 1999, Pollock & Rindova, 

2003; Bansal & Clelland, 2004) så kommer även denna studie använda förekomsten av mediala 

skriverier beträffande organisationen (i vårt fall dess redovisning) som på huruvida något är 

legitimt.  

5.5.3 Kriterium 3 - Organisationen är vid skandalens tidpunkt börsnoterad i Sverige 

Våra fall har även utgått från att organisationen vid redovisningsskandalens uppdagande ska ha 

varit börsnoterat. Syftet med detta krav har varit att försäkra oss om informationsåtkomsten om 
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organisationen och dess redovisning. Detta eftersom börsnoterade bolag behöver offentliggöra 

information om sig själv och uppvisa transparens för dess intressenter.  

5.5.4 Kriterium 4 - Organisationens redovisning ska ha varit omskriven i massmedia 

Eftersom vi i studien har utgått ifrån att media reflekterar samhällets angelägenheter (McCombs 

& Shaw, 1972; McQuail, 2010; Ader, 1995; Meyer, 1980) är det således ett kriterium att 

redovisningsskandalen ska vara medialt uppmärksammad och att media i viss omfattning 

rapporterat om omständigheter som berör organisationens redovisning.   

5.6 Val av fall  

5.6.1 Skandia 

Utefter de ovan formulerade kriterierna har vi valt Skandias redovisningsskandal som fall. Denna 

uppdagades 2002 när det framkom att ledande befattningshavare inom Skandia hade tillgodogjort 

sig alltför generösa bonusutbetalningar. Dessa utbetalningar kom att bli ifrågasatta och kritiserade 

av bland annat media i flera år efter skandalens uppdagande. Kritiken grundade sig i stor 

utsträckning i att Skandia, med hjälp av de kryphål som återfanns inom redovisningsstandarder, 

redovisat intäkter som baserat sig oredliga och icke transparenta prognoser av framtiden 

(Nachemson-Ekwall & Carlsson, 2004). Med andra ord innebar detta att Skandia redovisat 

vinster som egentligen inte fanns. Därför är vi av den uppfattning att Skandias redovisnings 

legitimitet fick sig en skada när massmedier ideligen kritiserade vad som skett, vilket dessutom 

ledde till det Skandias aktiekurs störtdök (Jones, 2011; Nachemson-Ekwall & Carlsson, 2004). 

 

I samband med skandalen fick Skandia en motgång i rollen som ledande försäkringsbolag och är 

inte lika dominerande som de var innan redovisningsskandalens uppdagande. Varken Skandia 

eller Skandias redovisning är idag (2016) kritiserad eller ifrågasatt i sådan omfattning att den 

skulle kunna betraktas som illegitim. Utöver det är Skandia idag ett av de ledande 

försäkringsbolagen på den svenska marknaden.  

 

Vi menar att detta ger indikationer om att Skandias redovisning är att betrakta som mer legitim 

idag än vid skandalens uppdagande. Vid våra eftersökningar har vi dessutom noterat att Skandias 

redovisning tycks gå obemärkt förbi och inte längre är kritiserad, varför legitimiteten kan ansetts 

ha reparerats.  
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Värt att tilläga är att vi endast studerat material som berör den första skandalen, dvs. den som rör 

bonusprogrammen. Detta eftersom den är direkt knuten till det redovisningsmässiga övertrampet 

vid intäktsredovisningen. 

5.6.2 ABB 

En ytterligare redovisningsskandal, som har syftat till att vara ett referensfall, har också valts 

utefter kriterierna ovan. Detta fall är ABB:s pensionsutbetalningsskandal som uppdagade sig år 

2001 men blev medialt uppmärksammad under 2002. De stora pensionsutbetalningarna inom 

ABB grundande sig på att dess tidigare VD, Percy Barnevik, hade manipulerat ABB:s 

redovisning under 90-talet på sådant sätt att resultatet blev ett högre sådant än vad ABB 

egentligen borde ha uppvisat. Med bakgrund i de höga resultaten och stigande aktiekurser, 

lyckades Barnevik konstruera pensionsavtal som bestod av närmare en och en halv miljard, varav 

900 miljoner tillföll Barnevik själv och resten till hans efterträdare Göran Lindahl (Jones 2011; 

Nachemson-Ekwall & Carlsson, 2003).  

 

När ABB ändrade redovisningsregelverk för sin redovisning kring 2001, från IAS till den 

amerikanska motsvarigheten US GAAP, blottades den tidigare redovisningen som blåst upp 

resultaten. I samband med detta kom även Barneviks och Lindahls pensionsavtal att medialt 

uppmärksammas, samtidigt som ABB:s redovisning också blev kritiserad. Det förklarar varför 

redovisningen ådrog sig en legitimitetsskada eftersom den blottades av såväl media som ABB 

själva.  

 

Skandalen resulterade i omfattande kritik som bland annat fokuserade på ABB:s redovisning som 

uppvisade en bristande transparens. Idag är dock ABB:s redovisning inte längre kritiserad och 

mediala skriverier har inte heller skildrat den som felaktig på många år. Eftersökningar som vi 

har gjort i ABB:s egna rapporter och i de mediala skriverierna antyder inte på att ABB:s 

redovisning är ifrågasatt eller omskriven på ett sådant sätt som skulle indikera på att den avviker 

från sociala riktlinjer och förväntningar idag som den tidigare gjort. Därmed så kan ABBs 

redovisning idag betraktas som legitim och som att legitimitetsskadan i denna reparerades.  

5.7 Val av analysmetod 

För att analysera vårt empiriska material har vi tillämpat en kvalitativ innehållsanalys. En sådan 

metod används med fördel när det analyserade materialet avser texter såsom dokument och 

nyhetsartiklar (Bryman & Bell, 2003). Så har fallet varit i våra studerade fall vilket förklarar 
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varför innehållsanalyser varit aktuellt. Innehållsanalyser är även fördelaktiga när text från det 

empiriska materialet syftar till att fånga in en specifik kontext (Hsieh-Fang & Shannon, 2005). 

Vår studerade kontext har motsvarat studieobjektet, dvs. hur en organisations redovisnings 

legitimitet repareras.  

 

Innehållsanalyser avser ursprungligen ett kvantitativt angreppsätt där dokument och text 

analyseras systematiskt och på ett replikerbart sätt (Bryman, 2011). Detta görs utifrån i förväg 

eller efterhand bestämda kategorier (Rivas, 2011). Innehållsanalyser behöver för den sakens skull 

inte nödvändigtvis vara kvantitativa, utan kan med fördel även vara av en kvalitativ karaktär. En 

sådan innefattar en process där meningar och olika teman i det empiriska materialet identifieras 

och kategoriseras (Patton, 1992; Rivas, 2011). Likt den kvantitativa syftar även den kvalitativa 

innehållsanalysen till att kategorisera innehållet i text och dokument. Den sistnämnda är 

emellertid mer inriktad mot tolkning av text, varför det varit fördelaktigt att tillämpa en sådan när 

vi tolkat, kategoriserat och analyserat nyhetsartiklar och årsredovisningar. Valet av en kvalitativ 

innehållsanalys har således gett oss möjlighet att systematiskt undersöka vår empiri utifrån 

kategorisering. Samtidigt har vi kunnat fånga in inte bara det som uttryckligen framgår av 

texterna, utan även texternas bakomliggande och ”latenta” innehåll.  

 

Vidare kan den kvalitativa innehållsanalysen vara såväl induktiv som deduktiv karaktär. En 

deduktiv sådan är i sin natur mer strukturerad på så vis att den inledande kategoriseringen görs 

utifrån tidigare teorier och forskning (Hsieh-Fang & Shannon, 2005). Det har i vårt fall inneburit 

att vi, genom förutbestämda kategorier, systematiskt klassificerat innehållet i nyhetsartiklarna och 

årsredovisningarna och sedan hänfört det till kategorierna. Detta tillvägagångssätt har dessutom 

gett oss möjlighet att både klarlägga tankestrukturen kring texterna och presentera materialet i en 

logisk ordningsföljd. (Krippendorf, 2012) 

 

En kvalitativ innehållsanalys av deduktiv karaktär fungerar även som ett sätt att jämföra de egna 

resultaten med tidigare forskning. Det är något vi gjort när vi fört diskussioner beträffande 

propositionernas och mekanismernas legitimerande inverkan. Då har vi, med utgångspunkt i de 

legitimitetsreparerande strategier som tidigare forskning presenterat, jämfört och resonerat om 

våra erhållna resultat pekar mot att vår modell förklarar hur redovisningens legitimitet repareras.  
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I avsnitt 5.10 presenteras det metodologiska tillvägagångssättet mer ingående, där vi med 

exempel från det empiriska materialet förklarat processen från insamling av empiri till slutgiltig 

tolkning i analysen.  

5.8 Operationalisering 

Operationaliseringen har skett på så vis att mekanismernas propositioner har kategoriserats 

utifrån olika teman som kännetecknar förekomsten av propositionerna. För varje kategori har 

kännetecken utifrån teorin konstruerats som specificerar det manifesta innehållet för vad 

kategorin avser. Förutom en mer praktisk tematisering av propositionerna så har kategorierna 

också utformats i syftet att i analysen kunna göra uteslutande tolkningar om en proposition 

förekommit eller inte på så sätt att kännetecknen även fungerat som riktlinjer för huruvida 

propositionerna fått empiriskt stöd. Med ökad kvalitet i redovisningen har vi i kommande avsnitt 

avsett att redovisningen att redovisningen möter allmänhetens förväntningar på ett bättre sätt en 

tidigare.  

 

Kännetecknen har fungerat som riktlinjer för vår tolkning. Det har inneburit att det inte varit ett 

krav att samtliga kännetecken ska vara uppfyllda för att vi ska kunnat hänföra empiri till 

kategorierna. 

5.8.1 Mekanism: Organisationens egna möjligheter 

5.8.1.1 Organisationens egna vidtagna åtgärder - Proposition 1a och 2a (Kategori A) 

För att bedöma huruvida organisationen har vidtagit egna åtgärder (restructure Suchman, 1995 

och accommodation Lamin & Zaheer, 2012) för att reparera redovisningens legitimitet, har vi det 

empiriska materialet eftersökt och analyserat information som antytt på att organisationen på eget 

initiativ vidtagit förändringar i redovisningen. Vi har utgått från att sådana åtgärder har varit 

tydligt kopplade till att höja kvaliteten redovisningen och att det är organisationen själv som 

vidtagit åtgärderna. Kännetecknen för kategori A utgörs av följande: 

 

- Organisationen har vidtagit åtgärder för att stärka kvaliteten och kontrollen av sin 

redovisning. Exempelvis uppger organisationen att de inrättat nya och mer strikta rutiner 

för internrevision som avser att förbättra redovisningen i sin helhet eller beskriver hur 

specifika åtgärder vidtas för att förbättra redovisningen.   
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- Organisationen har ändrat sina tillämpningar av redovisningsstandarder och regler. 

Exempelvis har det uppgetts i årsredovisningen att en ny metod som ska ersätta en äldre 

och sämre sådan ska ha använts för att prognostisera intäkter. Alternativt att nuvarande 

tillämpningar revideras och granskas. 

- Organisationen vidtar riktade arbetsinsatser i syfte att förbättra sin redovisning. 

Exempelvis kan det röra sig om att organisationen tillsätter en handlingsplan, ett projekt 

eller en utredning som åtgärdar bristerna i redovisningen. 

- Organisationen kommunicerar ovanstående i sin årsredovisning eller i media 

5.8.1.2 Organisationens förnekelse - Proposition 1b och 2b (Kategori B) 

Även vad gäller organisationen förnekelser har sådana eftersökts i årsredovisningarna och i den 

mediala rapporteringen. Vi har letat efter information som antyder på att organisationen förnekat 

anklagelserna om att deras redovisning skulle vara bristfällig. Förnekelserna ska ha varit tydliga 

om att de hävdar att redovisningen inte är bristfällig. Förnekelserna ska kännetecknas av att 

organisationen eller företrädare för denna försöker förminska sin egen skuld. Utifrån Suchman 

(1995) deny om hur organisationen kan göra legitimerande förnekelser har vi i empirin sökt efter 

förnekelser som i kategori B kännetecknats av följande: 

 

- Att organisationen förnekar de anklagelser som riktas mot organisationens redovisning. 

Organisationen visar sig försöka motbevisa andras påståenden eller lyfter fram argument 

som syftar till att framställa utformningen redovisningen som felfri. Vi har exempelvis 

sökt efter information som antyder på att organisationen hävdar att deras egen tillämpning 

av redovisningsstandarder och regler är korrekta eller görs av andra organisationer. 

- Organisationen bagatelliserar, förminskar eller framtonar det som föranlett redovisningens 

legitimitetsskada som om det vore ett mindre problem som snart är överstökat. 

Organisationen hävdar genom en optimistisk framtoning att redovisningen är att betrakta 

som felfri. 

- Att organisationen framhäver orsaken bakom legitimitetsskadan som om det vore en 

olyckshändelse. Vi har exempelvis sökt efter information om att organisationen i media 

poängterar att misstag är något som händer alla, att misstag är mänskligt, eller att 

redovisningsstandarder och regelverk råkade tillåta en sådan redovisning som blev 

ifrågasatt. 
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- Förnekelsen ska även kännetecknas av att ha godtagits av media. Om exempelvis 

organisationen förnekar i media, så ska artikeln betrakta förnekelsen som acceptabel och 

som att organisationen har rätt i sin sak.  

- För att förnekelser ska ha en legitimerande verkan har vi förutsatt att de inte heller är 

motsägelsefulla.  

5.8.1.3 Organisationens utpekar syndabockar - Proposition 3 (Kategori C) 

Vad gäller organisationens utpekande av syndabockar har vi undersökt om organisationen utpekat 

en eller några individer som syndabockar. Vi har utgått från att det även ska framgå att 

organisationen frikopplar sitt eget ansvar för de för redovisningens felaktigheter och snarare 

hävdar att det är individens fel. 

 

För att klarlägga om stigmatisering har förekommit har vi utgått från tidigare studier (Warren, 

2003: 2006: 2007; Sutton & Callahan, 1987) som formulerat kännetecken för stigmatisering. 

Sutton och Callahan (1987) har beskrivit hur stigmatiseringsprocessen av företagsledare ser ut 

när organisationer går i konkurs. Dessa kännetecken har vi applicerat i vårt sammanhang för att 

se om någon ledande befattningshavare eller organisationens revisor har stigmatiserats och utgörs 

i kategori C av följande:  

 

- Organisationen ska ha försökt överföra ansvaret på en individ som är företrädare för 

organisationen och som är ansvarig för redovisningen. Det kan exempelvis vara 

organisationens VD, en styrelsemedlem, revisorn eller någon annan person på en ledande 

befattning. Organisationen ska ha utmålat individen som avvikande på så vis att denna 

anses ha agerat på egen hand utan organisationens stöd. Organisationen framför att den 

utpekade individen agerat i strid med sociala riktlinjer och normer.  

 

Vi har exempelvis sökt efter uttalanden, i samband med intervjuer av organisationens 

företrädare, där det framgår att den utpekade individens agerande inte varit representativt 

för organisationens värderingar eller kultur.  

 

- Huruvida individen har begått felet eller inte är inte av betydelse. Detta stödjer vi på 

Laufers (2002) studie som visat hur organisationer lyckats utpeka individer som 
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syndabockar som varit involverade i felaktigheter men inte nödvändigtvis ha begått något 

fel.  

- Organisationen framhäver att den utpekade personen har agerat orättvist och skildrats som 

en person som präglas av negativa personliga egenskaper.  Det har exempelvis kunnat 

innebära att individen utmålats som opålitlig.  

5.8.2 Mekanism: Media 

5.8.2.1 Media utpekar syndabockar - Proposition 4 (Kategori D) 

Medias utpekande av syndabockar har vi undersökt genom att studera om det i mediala 

rapporteringar förekommit stigmatisering där ansvaret för brister i redovisningen snarare anses 

åligga någon eller några enstaka individer. Om det förekommit något tydligt utpekande där någon 

av dessa individer ställts som ansvariga för redovisningen, tolkar vi det som att stigmatisering 

förekommit i likhet med de kännetecken som anges i kategori C. Tillskillnad från föregående 

proposition är det media på eget initiativ som utpekat någon eller några som syndabockar, något 

som ligger utanför organisationens egen makt att påverka (Crocker & Major, 1989).  

 

I likhet med kategori C utgår stigmatiseringen i denna kategori från samma kännetecken (Warren 

2003, 2007). Dessa skiljer sig dock åt på så vis att de kan ta sig uttryck på olika sätt eftersom 

kategori D undersöks i nyhetsartiklar. Wiesenfeld, Wurthmann, och Hambrick (2008) samt 

Hayward och Hambrick (1997) har definierat kännetecken som bygger på att kategorisera negativ 

nyhetsbevakning i syfte att identifiera när media har utpekat syndabockar. Utifrån dessa studier 

har vi definierat nedanstående kännetecken för kategori D: 

 

- Det ska ha framgått av nyhetsartiklar att exempelvis organisationens VD, styrelse, revisor 

eller en anställd inom organisationen har avvikit från sociala normer i samhället eller 

handlat orättvist. I vårt fall eftersöker vi information där media utpekar dessa som 

ansvariga för att ha utformat redovisningen på ett sätt som förorsakat redovisningens 

legitimitetsskada.  

- Av nyhetsrapporteringen framgår att VD, styrelse eller annan anställd har agerat orättvist 

gentemot andra genom att de exempelvis utnyttjat organisationen och redovisningen till 

sin egen fördel. Media kan som exempel lyfta fram individen som att denna har 

manipulerat redovisningen i syfte att tillgodogöra sig oförmånliga ersättningar.  
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- Media har en negativ framtoning av individerna. Utöver de kännetecknen i kategori C, 

uttrycker media att individer har varit giriga, inte haft kompetens att ansvara för att 

redovisningen utformats på korrekt sätt eller att individens bedömningar har varit 

felaktiga. 

- Artiklarna innehåller negativt laddade ord beträffande de utpekade individerna. 

5.8.2.2 Media för en legitimerande retorik - Proposition 5 (Kategori E) 

Den retorik som vi letat efter har varit sådan retorik som är gynnsam mot organisationens 

redovisning. Vi har utgått från att retoriken ska vara positiv i den bemärkelse att den framställer 

organisationens redovisning som om den vore under förbättring. Vi har eftersökt omständigheter 

där media på eget initiativ och vid upprepade tillfällen lyft fram förbättringar. Som nämnt i 

tidigare avsnitt har vi i denna proposition studerat information som inte organisationen självmant 

har kommunicerat. 

 

Schultz, Marin och Boal (2012) samt Pollock och Rindova (2003) har utifrån tidigare studier 

(McCombs, Llamas & Lopez-Escobar, 1997; Berger & Luckmann, 1966; Fiske & Taylor, 1991) 

gjort empiriska undersökningar där det på olika sätt bevisats att media i sina rapporteringar 

skapat legitimitet för olika branscher och industrier. I dessa studier betonades att när media 

använt positivt förknippade ord och framtoningar i sina rapporteringar, samtidigt som stora 

volymer av sådan information funnits tillgänglig, så tillskriver media legitimitet.  

 

I likhet med dessa studier där kvantitativa innehållsanalys gjordes för ovanstående så studerade vi 

denna proposition efter ett snarlikt upplägg då en kvalitativ innehållsanalys bygger på en liknande 

metodik som en kvantitativ sådan (Krippendorf, 2012). Vi har således inte tagit hänsyn till antal 

positiva ord eller dylikt, utan snarare analyserat och tolkat det förmedlade innehållet. Det som 

kännetecknat medias legitimerande retorik grundar sig i nedanstående kännetecken för kategori 

E: 

 

- Artikeln framhäver att organisationen håller på vidta egna åtgärder för att förbättra sin 

redovisning enligt proposition 1a och 2a och media betraktar dessa åtgärder som rimliga. 

Artikeln består av positiva ord eller av en positiv framtoning. Exempelvis kan positiva 

budskap och en positiv framtoning vara sådant som ger ett intryck av att organisationens 
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redovisning håller på att förbättras genom organisationens egna åtgärder, så som ett 

utredningsarbete där redovisningen granskas.  

- I artikeln har inte något parti tagits mot organisationen och dess redovisning utan är 

neutral. Exempelvis har journalistens egna negativa åsikter gällande den 

legitimitetsskadade redovisningen inte genomsyrat artikeln. 

- Redovisningen har inte framställts som bristfällig, alternativt att det som orsakat 

legitimitetsskadan är något som med enkelhet kan åtgärdas. Exempelvis framgår det att 

organisationen endast behöver göra små justeringar i sin redovisning för att den ska vara 

felfri och stå i linje med allmänhetens förväntningar. 

- Artiklar som kännetecknas av punkterna ovan måste förekomma ett flertal gånger i media 

för att vi ska tolka det som att media har fört en återkommande legitimerande retorik.  

5.8.3 Mekanism Regler och policys 

5.8.3.1 Regler - Proposition 6 (Kategori F) 

Vi har utgått från att tvingande regler är sådana som utfärdats av stat eller andra reglerande organ 

inom redovisningsområdet. Vi har endast utgått från regler som blivit omnämnda av media eller 

uppmärksammade i organisationens årsredovisningar. Vidare har vi eftersökt sådana regler i 

empirin som uppges vara kopplade till redovisning och att reglerna är sådana som haft en 

kvalitetshöjande påverkan och därigenom främjat legitimerande åtgärder för den bristande 

redovisningen.  

 

Huruvida reglerna har utfärdats som ett svar på organisationens illegitima redovisning är inte 

något som eftersökts. Det handlar snarare om att organisationen implementerat sådana regler som 

alla organisationer tvingats tillämpa. Vi har eftersökt förekomsten av regler utifrån följande 

kännetecken för kategori F: 

 

- Organisationen har tvingats implementera redovisningsregler som är nya för 

organisationen. Exempelvis så kan det framgår det att redovisningen har behövt anpassas 

efter nya regler från IASB. 

- Redovisningens anpassning till reglerna har en fördelaktig inverkan som förbättrar 

organisationens redovisning.  

- Reglerna härstammar från reglerande organ så som exempelvis stat, IASB, BFN, eller 

FASB och inte organisationen själv. 
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5.8.3.2 Policys - Proposition 7 (Kategori G) 

Vad gäller policys för organisationen har vi avsett sådana som till skillnad från regler inte varit 

tvingande. Likt föregående proposition har vi eftersökt policys som har uppmärksammats i 

mediala rapporteringar eller i organisationens egna årsredovisningar. Kategori G har 

kännetecknats av följande: 

 

- Organisationen har i sin redovisning implementerat policys. Exempelvis har 

organisationen implementerat en kod eller kvalitetssäkrande garanti i sin bolagsstyrning 

som syftat till att stärka den interna kontrollen och ge ökad transparens i redovisningen. 

- Policyn har haft en fördelaktig vägledande inverkan för hur organisationen bör arbeta med 

redovisningen. Exempelvis behandlar policyn hur bolagsstyrningen bör utföras för en 

bättre kontroll av redovisningen.  

- Policyn tillämpas av andra organisationer och härstammar från en extern aktör och är 

frivillig att tillämpa. 

 

På nästkommande sida följer en sammanfattande tabell (1.0) över de kategorier som i de två 

undersökta fallen kännetecknat vilken empiri som identifierar förekomsten propositionerna och 

använts i analyserna.  
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Tabell 1.0 

Kategori Tema  Kännetecken 

 

A 
 

 
Organisationens  

egna åtgärder 

• Egna åtgärder som stärker kvaliteten och kontrollen av redovisningen. 
• Ändring av tillämpning av redovisningsstandarder och regler. 
• Riktade arbetsinsatser i syfte förbättra redovisningen. 

 

B 
 

 
Organisationen 

förnekar 

• Motbevisande av påståenden av en illegitim redovisning. 
• Argument för att redovisningen är felfri och förminskande av problem i 

redovisningen. 
• Positiv framtoning av redovisningen, bristerna uppstod av en olyckshändelse. 
• Förnekelsen ska betraktas vara godtagbar och acceptabel.  

 

C 
 

 
Organisationen 

utpekar 
egen syndabock 

• Organisationen accepterar att redovisningen är illegitim. 
• Formellt ansvariga för redovisningen utpekas som ansvariga för redovisningen 

brister. 
• Individen utmålas som omdömeslös, oansvarig, avvikande och hävdas ha agerat 

utan organisationen stöd. Negativa personliga egenskaper påpekas och att 
individen agerat orättvist.  

• Huruvida individen egentligen är ansvarig eller inte har ingen betydelse. 

 

D 

 

 
Media utpekar 

syndabockar 

• Media skriver att individen har avvikit från sociala normer och agerat orättvist 
• Media utmålar individer enligt samma kännetecken som i kategori C. Utöver 

dessa så uttrycker media att individen är girig, inte innehar korrekt kompetens 
eller gjort felaktig bedömningar.  

• Media använder negativt laddande ord och fraser beträffande de utpekade 
individerna. 

 

E 
 

 
Media för en 

återkommande 
legitimerande 

retorik 

• Media framhäver organisationens åtgärder enligt kategori A i ett positivt 
sammanhang. 

• Artikeln är neutral, genomsyras ej av negativa åsikter och brister i 
redovisningen nedtonas. 

• Ovanstående kännetecken ska vara frekvent förekommande i artiklarna. 

 

F 
 

 
Regler 

• Organisationen har tvingats tillämpa regler av reglerande organ 
• Redovisningens anpassning till reglerna stärker kvaliteten på redovisningen så 

att den blir mindre bristfällig. 

 

G 
 

 
Policys 

• Organisationen har implementerat och följer en policy som har en förbättrande 
och kvalitetshöjande inverkan på redovisningen 

• Policyn härstammar från en extern aktör, är frivillig att tillämpa och tillämpas 
av andra organisationer. 
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5.9 Datainsamling 

Vi har i fallstudierna genomfört innehållsanalyserna med hjälp av sekundärdata i form av 

organisationens egna årsredovisningar och nyhetsartiklar berörande skandalerna.  

 

Årsredovisningar har inhämtats från organisationernas egna hemsidor. Årsredovisningar för 

Skandia studerades åren 2002-2007 och för ABB 2001-2006. Startåren för de två fallen motiveras 

av att det var de åren som skandalerna blev medialt uppmärksammade. I årsredovisningarna har 

vi studerat avsnitt för frivillig redovisning så som “VD:n har ordet”, bolagsstyrningsrapporter, 

FAQ-avsnitt och informationsavsnitt beträffande vad som har skett under det gångna 

räkenskapsåret och organisationens framtidsplaner. Lagstadgade delar som exempelvis noter i 

anslutning till resultaträkningen och balansräkningen har vi inte studerat. 

 

Vi har dessutom inhämtat information från mediala rapporteringar så som nyhetsartiklar och 

fackpress för båda fallen. Det nedladdade material har samlats in från olika tidningar som 

tillhandahålls genom Linnéuniversitetets mediearkivs databas Business Retriever. Detta material 

som studerades bestod av nyhetsartiklar, krönikor, pressmeddelanden, intervjuer och 

debattartiklar. Det har exempelvis handlat om nyhetsartiklar där företrädare för organisationens 

har intervjuats, analytikers bedömningar, samt nyhetsrapporteringar om organisatoriska arbeten 

och förändringar. För Skandia studerades dessa mellan 2003-01-01 till 2010-12-31 och för ABB 

2001-01-01 till 2004-12-31. Sökfraserna som användes för det nedladdade materialet presenteras 

i tabell 2.0.  

 

Motiveringen för ett tidsspann på flera år av undersökta artiklar och årsredovisningar var för att 

säkerställa att skandalerna och organisationernas redovisningar varken uppmärksammades av 

media eller av organisationerna själva. Det gjordes för att säkerställa att redovisningens 

legitimitet återgått.  

 

Urvalet av medial rapportering avsåg svensk tryckt press och svenska webbtidningar. Svensk 

tryckpress bestod av storstadspress, fackpress, nyhetsbyråer och pressmeddelanden. 

Pressmeddelanden inhämtades från Cisionwire och Ticker. Svenskt tryckt press har innefattat ett 

urval av tidningarna Aftonbladet, Aktiespararen, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet 

och Sydsvenskan. Förutom tryckt press har vi även inkluderat digitala utgåvor av tidningar i 

urvalet. Dessa digitala utgåvor avsåg Affärsvärlden, Aktiespararen, Ekonomi 24 och Dagens 
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Industri. Även digitala utgåvor av Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 

Sydsvenskan studerades. 

 

Tabellen nedan (2.0) sammanfattar all insamlad data för media och årsredovisningar. 

Tabell 2.0 

Skandia  ABB  

Sökfraser media Antal  Sökfraser media Antal  

Skandia AND embedded value 410 webbartiklar 
115 tryckt press 

ABB AND redovis* AND 
pension* 

440 webbartiklar 
152 tryckt press 

Skandia AND rapport 338 webbartiklar 
65 tryckt press 

  

Årsredovisningar 2002-2007  Årsredovisningar 2001-2006  

 

5.9.1 Alternativa metoder för datainsamling 

Vi har övervägt alternativa tillvägagångssätt för att samla in data eftersom det finns flera 

tillvägagångssätt för datainsamling för fallstudier. Dessa olika sätt kan även användas vid 

tvärsnittsdesigner och longitudinella designer. Det innefattar undersökningsmetoder och 

tillvägagångssätt för att samla in data så som surveyundersökning, deltagande observationer och 

intervjuer. Dessa har inte bedömts som motiverade i vår studie. 

 

Motiveringen för att vi valt bort surveyundersökning har varit att denna skulle ha inneburit att 

samla in respondenters svar för vår studie. Då studien behandlat ett fenomen som skett ett flertal 

år bakåt i tiden medför att respondenternas minne därför riskerar kunna medföra missvisande 

svar. En surveyundersökning skulle dessutom behöva ske på en stor och representativ population 

med hänsyn till att vi har behandlat legitimiteten utifrån en samhällelig kontext. En sådan 

omfattande surveyundersökning menar vi hade blivit för stor och omfattande att genomföra. 

(Bryman & Bell, 2003)  

 

Deltagande observationer har inte heller varit möjligt av den naturliga anledningen att studien 

behandlat ett fenomen i sin dåtid. Motiveringen till att intervjuer inte heller är ett alternativt är att 
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en intervju riskerar att ge en ensidig bild av vår studie. Även om intervjuer hade skett med 

exempelvis en eller flertal individer verksamma inom organisationerna som vi har studerat samt 

inom massmedia så befarar vi att intervjuerna fortfarande kunnat förmedla ensidiga bilder i 

studien. I likhet med en surveyundersökning så skulle intervjupersonernas minne riskera 

föranleda missvisande svar (Bryman & Bell, 2005). 

5.10 Analysmetod 

Processen där material inhämtats, bearbetats och slutligen tolkats och, med hjälp av kvalitativa 

innehållsanalys, analyserats kan beskrivas i fyra steg. Dessa presenteras här nedan. 

 

1. Inledningsvis har allt empiriskt material insamlats. Varje nyhetsartikel och 

årsredovisning som framgår av tabell 2.0 har lästs igenom, i årsredovisningarna har vi läst 

de sektioner som främst berör den frivilliga redovisningen, dvs. sådana delar som inte har 

några lagstadgade krav. Materialet har lästs igenom ett flertal gånger för att få en 

förståelse för helheten. 

 

2. Materialet har sedan sorterats och hänförts till de olika kategorierna. Dessa har i förväg 

konstruerats för att studera våra propositioner. För varje kategori har kännetecken, vilka 

presenterats i avsnitt 5.8 beträffande operationalisering, definierats vilket styrt hur vi 

sorterat vårt empiriska material. Utifrån varje kategori har samtliga nyhetsartiklar och 

årsredovisningar lästs igenom flera gånger, en kategori i taget. I materialet har text som 

kunnat hänföras till någon kategori markerats och därefter sorterats. Utifrån dessa texter 

har citat dragits ut och placerats in i modellens olika kategorier, samtidigt som vi kopplat 

detta till teorin. I anslutning till citaten har sammanhanget kring dessa tagits upp som 

meningsbärande enheter. Citaten har varit sådana som både överensstämmer och står i 

strid med kategoriernas kännetecken. 

 

Ett exempel på när vi gjort detta är i fallet med organisationens egna vidtagna åtgärder 

(Kategori A). Där har vi sökt efter sådan information som överensstämmer med 

kännetecknet att organisationen vidtagit åtgärder som exempelvis stärker redovisningens 

kvalitet. Ett typfall där vi funnit empiri som stämmer överens med kännetecken är 

följande citat: 
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“... Skandia [har] vidtagit ett antal åtgärder för att tydliggöra redovisningen, där resultat 

och finansiell ställning enligt årsredovisningslagen ges ökad vikt.” (Skandia, 2003 s. 2) 

 

Eftersom detta utdrag överensstämmer med kategorins kännetecken har vi således 

betraktat detta som en egen vidtagen åtgärd. På liknande sätt har vi gått igenom det 

resterande empiriska materialet för att utröna huruvida det förekommit omständigheter 

som faller inom kategorierna. 

 

Ett exempel där materialet inte stämt överens med kategorierna kännetecken är i fallet 

med organisationens förnekelser. Där fann vi material som pekar mot en annan riktning 

än mot våra kännetecken för vad som utgör en förnekelse: 

 

“Det var just brister i tillämpningen och uppföljningen, inte brist på regler och policies, 

som orsakade många av Skandias tidigare styrningsproblem.” (Skandia, 2004, s. 60).  

 

Trots att det inte fallit inom ramen för en förnekelse, eller någon annan kategori för den 

delen heller, valde vi att ta vidare detta till analysen av den anledning att vi ansett det vara 

en tydlig omständighet som vi tolkat står i kontrast till kännetecknen för en förnekelse.  

 

Det har medfört att vi inte enbart gått vidare med att analysera sådant material som 

överensstämmer med kategorierna, utan även sådant material som talar emot 

kategoriernas kännetecken.  

 

3. Därefter har materialet analyserats. Analysen har haft en sådan utformning att den består 

av två delar. Den första delen avsåg en mer empiriskt orienterad analys för varje fall. 

Empiriskt material har tolkats och återkopplats till vår teoretiska modell utifrån våra 

kategorier. Den andra delen bestod av en jämförande fallanalys och baserades på de förda 

resonemangen i de separata fallanalyserna. Den andra analysen har haft en mer 

övergripande karaktär. 

 

a. Enskilda fallanalyser. I de separata fallen har utdragna citat ur empirin 

(nyhetsartiklar och årsredovisningar) tolkats och analyserats mot bakgrund av 

studiens syfte och frågeställning. Genom att återkoppla till dels kategoriernas 
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kännetecken, dels de teoretiska referensramarna, har vi diskuterat huruvida 

propositionerna fått empiriskt stöd. Därefter har vi analyserat den legitimerande 

inverkan som mekanismerna eventuellt haft. I vissa fall har det varit mer självklart 

än andra att mekanismerna, åtminstone utefter vad teorin anger, bidragit till att 

redovisningens legitimitet reparerats.  

 

Ett fall där det varit mindre självklart är i mekanismen beträffande förnekelser 

(Kategori B). Där har vi exempelvis funnit material som å ena sidan varit förenligt 

med kategorins kännetecken om vad som faktiskt utgör en förnekelse, samtidigt 

som förnekelsen å andra sidan inte bedömts uppfylla kännetecknet att förnekelsen 

ska vara godtagbar för media. Det har gjort den legitimerande bedömningen 

mindre självklar. Ett exempel på detta är när Skandias vice VD Ulf Spång uttalade 

sig angående den kritiserade embedded value-redovisningen. Media 

uppmärksammade detta och framhävde såväl Spång som hans uttalande som 

sanningslösa. Följande framgick: 

 

“Fast jag [Ulf Spång] har aldrig varit någon förespråkare av embedded value-

modellen. Det är bara en av flera metoder som vi på Skandia använt… 

 

Nu vet vi att Ulf Spång inte gillar den redovisnings-modell som berikat honom... 

Undrar just hur länge den lögnen ska överleva.” (Affärsvärlden, 2003-04-24) 

 

I detta exempel ges inledningsvis intrycket att Spång förnekar att Skandias 

embedded value-tillämpning skulle vara tvivelaktig eftersom han själv inte 

förespråkar metoden och att den endast är en av många vedertagna 

redovisningsmetoder. Samtidigt framgår att embedded value-redovisningen 

berikat honom med höga bonusar (vilket framgår av resterande innehåll i artikeln), 

varför hans uttalande snarare antyder på att han förespråkar metoden. Av den 

anledning, i kombination med att media skildrat förnekelsen som en lögn, har vi 

därför inte ansett att denna förnekelse haft någon legitimerande verkan. 

 

Detta tillvägagångssätt, där empirin jämförts med kännetecknen, har varit aktuellt 

för samtliga propositioner i de två fallen.  
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b. Jämförande fallanalys. I den jämförande fallanalysen har vi integrerat utfallen av 

propositionerna i de två studerade fallen. Utöver den mer omfattande och 

övergripande analysen har vi i detta steg även jämfört skillnader fallen 

sinsemellan. Syftet med detta har varit att utröna såväl skillnader som likheter, 

både vad gäller fallen sinsemellan och hur vår modell tagit sig uttryck. I denna del 

av analysen har vi även diskuterat modellens applicerbarhet på så sätt att vi, med 

utgångspunkt i teorin, resonerat och argumenterat rimligheten i propositionernas 

och mekanismernas legitimerande effekter. Slutligen har vi diskuterat huruvida 

modellen beskriver hur redovisningens legitimitet repareras.  

 

4. Utvärdering av hur modellen tagit sig uttryck. Med stöd i såväl den första som andra 

analysen har vi kommit fram till en slutgiltig modell som bidragit med en förklaring till 

hur redovisningens legitimitet har reparerats. Modellens applicerbarhet har utvärderats 

efter det empiriska stöd som mekanismerna har fått (eller inte fått). Utifrån de 

fallspecifika empiriska kontexter som modellen har tagit sig uttryck i så har vi slutligen 

återkopplat empirin för båda fallen till den teorin som modellen bygger på.  

5.11 Studiens kvalitet 

Gerring (2004) framhäver att fallstudier har sina svagheter i att subjektiva uppfattningar från 

forskaren riskerar att föranleda bristande objektivitet, vilket kan resultera i att fallstudien inte blir 

trovärdig. Med hänsyn till detta har vi tagit hänsyn till nedanstående avsnitt för att öka studiens 

trovärdighet.  

5.11.1 Reliabilitet 

För att öka studiens reliabilitet har vi sökt att minimera den snedvridna subjektiviteten som 

riskerar att förekomma i en kvalitativ studie. En sådan subjektivitet innebär att vi 

uppmärksammat, tolkat och dragit slutsatser på ett sådant sätt som stödjer våra egna i förväg 

bestämda uppfattningar. För att undvika detta har vi i det empiriska materialet strävat efter att 

inte exkludera material som eventuellt pekat i en annan riktning än våra i förväg bestämda 

uppfattningar. Vi har även konstruerat kategorier som ligger till grund för våra tolkningar, dessa 

har bidragit med en större transparens i våra analysavsnitt. Det kan exempelvis ha rört sig om att 

vi inte funnit empiriskt material för någon av våra formulerade propositioner. Trots det har vi valt 

att inte utelämna det faktum att information kan lysa med sin frånvaro - utan tagit det i beaktning 
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och försökt finna en tänkbar förklaring till det, vilket kan exemplifieras med att vi tagit 

erkännanden från empirin som stått i motsats till förnekelser.  

5.11.2 Validitet 

Hermeneutiken förutsätter att förståelse alltid faller tillbaka på att delen måste relateras till en 

helhet för att det ska kunna ges en innebörd (Larsson, 2005). I allt tänkande finns det således en 

tolkning och att fakta därigenom blir beroende på forskarens perspektiv (Larsson, 2005). Genom 

att tydliggöra ens förförståelse tydliggörs även utgångspunkten för tolkningen. Vi har därför i 

samband med analysen direkt citerat delar ur det material som vi avser att tolka och analysera för 

att tydliggöra våra utgångspunkter. Vi har dessutom jämfört våra resultat med andra studiers för 

att påvisa att våra omständigheter inte är unika företeelser.  
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Kapitel 6. Skandia 

I studiens sjätte kapitel genomförs en empirisk analys av studiens första fall. Inledningsvis 

presterar vi det valda fallet, för att sedan övergå till att behandla mekanism för mekanism, 

proposition för proposition. Avslutningsvis sker en sammanfattande fallanalys. 

6.1. Fallpresentation  

Skandia är ett försäkringsbolag som grundades under andra halvan av 1800-talet och var fram 

tills 2000-talet var Skandia en av Sveriges mest framgångsrika sagor (Jones, 2011). Under 2000-

talet kom Skandia att drabbas av ett antal skandaler. En av dessa kom att cirkulera kring de 

bonusprogrammen som introducerats under 1990-talet, närmare bestämt Sharetracker och 

framförallt Wealthbuilder (Jones, 2011).  

 

År 1997 beslöt Skandias styrelse att introducera bonusprogrammet Sharetracker för bolagets 

befattningshavare. Tanken var att detta skulle löpa fram till 1999 och att bonusbeloppen inte fick 

överstiga en årslön och trots denna restriktion togs taket ändock bort. I samband med detta 

infördes det resultatbaserade programmet Wealthbuilder som utgick från Skandias värdetillväxt 

som i sin tur kalkylerades utifrån principen om embedded value. Denna princip medförde 

emellertid att intäkter från ingångna försäkringsavtal redovisades redan första räkenskapsåret, 

även om de i själva fallet realiserades åren därpå. Embedded value förutsätter således att intäkter 

nuvärdesberäknas vilket också gör antaganden behöver göras om framtiden.   

 

Skandia hade förvisso tillämpat embedded value sedan 1997 (Jones, 2011), men det var i 

samband med att årsstämman 1999 och 2000 som analytiker hävdade att det inte var möjligt att 

utvärdera Skandias embedded value-redovisning. Detta eftersom Skandias metodik för att 

tillämpa embedded value utgått från antaganden som avvek från hur andra försäkringsbolag 

tillämpat principen (Jones, 2011). Till råga på allt var inte heller Skandias embedded value-

redovisning transparent eftersom de inte redovisat sina antaganden som låg bakom intäkternas 

prognostisering (Carlsson & Nachemson-Ekwall, 2004). Faktum att redovisningen inte varit 

transparent gör att omständigheten går att betrakta som att Skandia medvetet ägnat sig åt kreativ 

redovisning och att intäkternas värden därigenom gått emot de grundläggande idéerna bakom 

embedded value. (Jones, 2011) 
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I slutändan var det Skandias tvivelaktiga embedded value-redovisning som möjliggjorde de stora 

bonusutbetalningarna. Dessa, och även Skandias tillämpning av embedded value, kom att bli väl 

omskrivna bland annat av media.  

 

Än idag finns Skandia kvar som en ledande aktör inom försäkringsbranschen, men blev 2006 

uppköpta av det sydafrikanska Old Mutual och är idag inte längre börsnoterat.   

6.2 Organisationens egna möjligheter 

6.2.1 Proposition 1a - Egna utredningar, förstärkta rutiner och policys 

För denna proposition har vi eftersökt kännetecken för att Skandia själv vidtagit egna åtgärder 

för att förbättra legitimiteten i dess redovisning. I Skandias årsredovisningar från 2003 och 2004 

framgår olika åtgärder så som förstärkta rutiner inom Skandia och justeringar av embedded 

value-redovisningen. Dessutom har Skandia tillsatt två granskningar som bland annat behandlar 

bristerna inom redovisningen. Utefter tidigare presenterad teori i avsnitt 4.1, och kännetecknen 

för kategori A (organisationens egna åtgärder), har vi funnit empiriskt material som visar 

förekomsten av proposition 1a vilket då innebär att åtgärderna haft legitimerande effekter på 

Skandias redovisning. 

 

I Skandias årsredovisning från 2003 framgår information som antyder på att de vidtagit egna 

åtgärder för att förbättra och redovisningen och stärka kvaliteten. Åtgärderna är tagna på eget 

initiativ men även som en konsekvens av den granskningsrapport, upprättad av juristen Otto 

Rydbeck och revisorn Göran Tidström, som tillsattes av Skandia själva i början av 2003. Denna 

rapport baserades delvis på analysföretaget Tillinghasts Towers Perrin utredning. I denna riktades 

kritik framförallt mot framförallt mot hanteringen av de tidigare incitamentsprogrammen 

(Sharetracker och Wealthbuilder) som hade baserats på embedded value-redovisning (Skandia, 

2003 s. 4). Vad gäller tillämpningen av embedded value framgick det av rapporten att Skandia 

tillsatte Tillinghast för att oberoende granska Skandias embedded value-redovisning. Rapporten 

la bland annat fram att redovisningen och tillämpningen av embedded value varit “rimlig och 

konservativ”. Däremot poängterade rapporten även ett antal brister och missgynnande 

förhållanden så som bristande intern kontroll inom Skandia.  
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Utefter rapporten företog Skandia olika åtgärder för att åtgärda dessa brister. Tillsättandet av 

denna granskningsrapport tolkar vi överensstämma med kännetecknen i kategori A, att 

organisationen vidtar riktade arbetsinsatser för att förbättra bristerna i sin redovisning.  

 

I årsredovisningen från 2003 inledande sidor går det dessutom läsa vad Skandia gjort under det 

gångna året. Här framgår bland annat att förstärkta rutiner för styrning och uppföljning har 

genomförts vilket innebär att Skandia vidtagit interna åtgärder för att framförallt stärka kvaliteten 

och kontrollen för den ekonomiska rapporteringen. Det ger intrycket av att Skandia tänker 

behandla sin redovisning med omsorg och vidtar en rad olika åtgärder för att försäkra att den 

håller god kvalitet. Dessa åtgärder betraktas även stå i linje med våra kännetecken för 

organisationens egna åtgärder där åtgärder vidtas för att stärka kvalitén och kontrollen av 

redovisningen. I årsredovisningen framgår följande: 

 

“Förstärkta rutiner för styrning och uppföljning. Policies, system och rutiner för 

ekonomisk rapportering, riskhantering och uppföljning har gåtts igenom och förstärkts.” 

(Skandia, 2003 s. 2) 

 

En annan åtgärd syftar till att tydliggöra redovisningen vilket vi betraktar som att Skandia aktivt 

påvisar sig ändra sin redovisning på så sätt att kritiserade embedded value-antaganden ges mindre 

utrymme till förmån för den ”traditionella” redovisningen (dvs. redovisning utefter 

årsredovisningslagen). Denna framtonas som mer restriktiv på ett sätt som framför vara positivt 

för Skandias egen redovisning. 

 

“Redovisningsprinciper. I väntan på nya internationella redovisningsregler har Skandia 

vidtagit ett antal åtgärder för att tydliggöra redovisningen, där resultat och finansiell 

ställning enligt årsredovisningslagen ges ökad vikt.” (Skandia, 2003 s. 2) 

 

Informationen från årsredovisningen ger alltså indikationer om att Skandia tar avstånd från 

tidigare tillämpningar av embedded value som varit föremål för kritik. Genom förstärkta rutiner, 

tydligare redovisning och större tonvikt på traditionell redovisning visar Skandia att de är 

benägna att förändra sina tillämpningar av embedded value och därigenom förbättra sin 

redovisning. Ovanstående citat stämmer överens med kännetecknen i kategori A, att 

organisationen åtgärdar sin tillämpning av redovisningsregler i syfte att förbättra bristerna. 
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Skandias redovisade informationen om de vidtagna åtgärderna kan å ena sidan förstås mot 

bakgrund av den kritik av media som riktats mot Skandias embedded value-tillämpning och att de 

vidtagna åtgärderna är ett svar på denna kritik och vilja att förbättra redovisningen. Å andra sidan 

finns det möjlighet att de åtgärder som redovisats snarare vidtagits i syfte att endast förbättra 

redovisningen, utan att bry sig om den kritik som riktats mot Skandias embedded value-

redovisning i någon betydande utsträckning. Det vore emellertid osannolikt eftersom ett bolag 

som Skandia i hög grad är beroende av bland annat investerares kapital. Att bortse från deras 

önskemål och kritik, skulle till råga på allt även signalera om en motvillig inställning till att 

faktiskt förbättra och upprätthålla en god redovisning, och att åtgärderna därigenom endast 

vidtagits i syfte att förbättra redovisningen för egen vinning.  

 

Utifrån institutionell teori skulle ett sådant förfarande således inte vara hållbart, ty bolagets 

överlevnad beror på att omgivningen tillåter den leva (Deegan, 2002). Det är därför mer sannolikt 

att de förstärkta rutinerna i första hand gjorts med syftet att förbättra redovisningen för sin egen 

skull. I andra hand för att förmedla en mer legitim bild av denna för sin omgivning.  

 

2003 avslutades med att Skandia offentliggjorde Rydbecks och Tidströms granskningsrapport 

vilken till viss del baserade på Tillinghasts utredningsarbete. Att granskningsrapporten på 

styrelsens initiativ offentliggjorts stärker vår uppfattning att de åtgärder som 

granskningsrapporten rekommenderar, och som Skandia dessutom genomfört genom att förstärka 

rutiner och invänta nya redovisningsregler, vidtagits i syftet att framhäva en legitim bild av 

redovisningen. Detta överensstämmer återigen med kännetecknet riktade arbetsinsatser i kategori 

A. Det framgår att: 

 

“… Skandias styrelse beslutade att göra utredningsrapporten i sin helhet offentlig.” 

(Skandia, 2003, s. 5) 

 

I Skandias årsredovisning från 2004 har vi inte funnit några direkta vidtagna åtgärder som syftat 

till att förbättra de brister i redovisningen som året innan uppenbarats. Däremot framgår att 

Skandia tydliggjort sina mål vad gäller embedded value-redovisningen. En möjlig tolkning av 

detta är att se tydliggörandet av målen som ett initiativ till kommande åtgärder på så vis att 

Skandia eftersträvar, och även kommer att fortsätta eftersträva, små avvikelser i sina antaganden i 
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embedded value-redovisningen. Det tycks även vara så att kritik riktats mot Skandias tidigare 

antaganden om att dessa skulle ha varit optimistiska eller konservativa. Genom att justeringar 

görs årligen visar Skandia att de tar avstånd från optimistiska och konservativa antaganden. I 

årsredovisningen från 2004 framgår följande:   

 

“Målet är att Skandia över tiden ska ha små avvikelser från de embedded value-

antaganden… Skandias antaganden ska vara realistiska snarare än optimistiska eller 

konservativa. Skandia justerar normalt antagandena i embedded value en gång per år.” 

(Skandia, 2004 s. 12) 

 

Skandia betonar utöver ovanstående citat flera gånger i samma årsredovisning att de är noga i 

sina beräkningar av embedded value. De framtonar att detta genom att påpeka att de gör 

korrigerar gällande sina embedded value-beräkningar utifrån förändringar i förutsättningarna 

(Skandia, 2004 s. 73), vilket ger oss anledning att tro att justeringarna förbättrar allmänhetens syn 

på Skandias allt för optimistiska redovisning. Det tolkas därmed vara legitimerande. Denna 

åtgärd är också förenlig med kännetecknet i kategori A, att organisationen gör åtgärder i sina 

tillämpningar av redovisningsstandarder i syfte att redovisa på ett sådant sätt som anses mer 

acceptabelt ur allmänhetens synpunkt. 

 

De förstärkta rutinerna för framförallt den ekonomiska rapporteringen och de årliga justeringarna 

av embedded value-antagandena är exempel på åtgärder i den frivilliga redovisningen som tycks 

ha verkat på ett legitimerande vis. Dessa återfinns främst under de åren 2003-2005. En förklaring 

till detta kan vara att redovisningsskandalen är överspelad och att det således inte längre 

föreligger något behov av åtgärder för att återvinna redovisningens legitimitet. Det kan också 

tänkas vara så att redovisningsskandalen inte alls är överspelad, utan bara att medias fokus 

snarare riktat in sig mot redovisningsskandalens eftermäle och inte mot den bakomliggande 

redovisningen (dvs. de stora utbetalningarna).  

 

Detta skulle även förklara varför Skandia slutat med att förmedla att de vidtar åtgärder för att 

förbättra redovisningen eftersom medias fokus inte ligger där. Det står i linje med Brown och 

Deegans (1998) studie om hur negativ medial kritik ställer högre krav på att organisationen 

frivilligt redovisa information. I takt med att kritiken tonas ut, avtar även den press som ställs på 

organisationen att själva behandla problemet. Så kan fallet ha varit i Skandia.  



 

 
69 

 

Att vi inte funnit något i årsredovisningarna efter 2006 om att Skandia vidtagit åtgärder är således 

legitimerande i sig med hänsyn till att det kan förstås mot bakgrund av det skiftade fokuset. Att 

redovisningen inte är omskriven media, i kombination med att vi inte funnit något i de senare 

årsredovisningarna om vidtagna åtgärder, är således en indikation om att redovisningen gått 

obemärkt förbi, varför det även är legitimerande då inte indikationer återfinns i Skandias 

frivilliga redovisning att redovisningen skulle vara bristfällig.  

  

I linje med studier så som Lindblom (1993), Hurst (1970) och Dowling och Pfeffer (1975), som 

säger att organisationer kan använda sin frivilliga redovisning för att implementera 

legitimitetsstrategier, Skandia anses ha använt sin frivilliga redovisning för att kommunicera 

åtgärder till dess omgivning att de vidtar åtgärder för att ta i tu med redovisningens brister. 

Exempelvis tolkas “förstärkta rutiner för styrning och uppföljning” (Skandia, 2003 s. 2) som en 

sådan åtgärd, som enligt Lamin och Zaheers (2012) accommodation och Suchmans (1995) 

restructure innebär att organisationen företar interna ändringar och åtgärder med syftet att möta 

allmänhetens förväntningar. Det skulle då även vara legitimerande.  

 

Skandias stöd i Tillinghasts rapport för att rättfärdiga sin tillämpning av embedded value kan 

jämföras med Suchmans (1995) monitor och watchdogs, vilket innebär att en organisation tar 

hjälp av en extern granskare för att intyga att organisationen är legitim. I detta fall är Tillinghast 

en sådan extern försäkran om att redovisningen håller en god kvalitet. Gällande granskningen 

utförd av Rydbeck och Tidström kan denna också tolkas på liknande sätt, men samtidigt kan 

tillsättandet av granskningsrapporten även tolkas ha uppstått på grund normativa påtryckningar 

från omgivningen (DiMaggio & Powell, 1983) om att Skandia bör vidta åtgärder. Det behöver 

således inte nödvändigtvis innebära att Skandia på eget tillsatt granskningarna. Med hänsyn till 

att Rydbeck och Tidström tillsattes på aktieägarnas initiativ på bolagsstämman, så är en sådan 

tolkning också rimlig.  

 

Beträffande Rydbecks och Tidströms, men även Tillinghasts rapport, landar vi i bedömningen att 

dessa tillsats på Skandias eget initiativ, och inte endast som en konsekvens av normativa 

påtryckningar. Detta eftersom Skandia, i sina årsredovisningar, tycks ha betraktat utredningarna 

som en potentiell lösning på de begångna misstagen. De åtgärder som Skandia kommunicerat kan 

även jämföras med andra studier (Deegan & Blomquists, 2006) som visat hur organisationer 
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verksamma inom Australiens gruvindustri använt sin frivilliga redovisning för att förmedla 

legitimerande åtgärder och därigenom tillskrivits legitimitet.  

 

Att Skandia kommunicerat de vidtagna åtgärderna ger indikationer om att Skandia på eget 

initiativ arbetat med att förbättra sin redovisning. Dessutom har den konkreta inverkan av de 

vidtagna åtgärderna presenterats. Vår bedömning är därför att vi inte kan utesluta att Skandias 

egna åtgärder haft en legitimerande inverkan på redovisningen eftersom vi funnit empiriskt 

material som dels visat förekomsten av proposition 1a, dels att materialet kunnat hänföras till 

kategori A.  

6.2.2 Proposition 1b - En icke trovärdig förnekelse 

I denna proposition har vi i årsredovisningarna eftersökt indikationer om att Skandia har fört 

förnekelser som godtagits av media. Skandia har under 2003 förts förnekelser som inte ansetts 

vara godtagbara. Detta med hänsyn till att Skandia i efterhand erkänt sina misstag. 

 

I Skandias årsredovisning från 2003 går det utläsa av vad som skett under året. I nedanstående 

citat, som behandlar utfallet granskningsrapporten, ges intrycket av att Skandia försöker 

motbevisa kritik om att dess redovisning skulle vara bristfällig och illegitim, vilket även varit ett 

kännetecken för kategori B. Det tar sig uttryck i att Skandia lyfter fram att det framgår av 

rapporten att Skandias tillämpning av embedded value överensstämmer med marknadspraxis, 

dvs. praxis om hur organisationer bör utforma sin redovisning. 

 

“Granskningen gav bland annat vid handen att Skandias metodik är i överensstämmelse 

med gällande marknadspraxis.  

 

Skandias tillämpning av metoden är jämförelsevis konservativ. Skandia kommer att 

fortsätta redovisa resultat enligt embedded value-metoden som en etablerad och 

kompletterande rapportering till aktieägarna. 

 

I sin granskning av principerna för embedded value-redovisning konstaterade utredarna, 

med hänvisning till den av Tillinghast utförda utvärderingen, att Skandias 

redovisningsmetoder var rimliga och konservativa.” (Skandia, 2003 s. 4). 
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När rapporten överlämnades till styrelsen uppmärksammades också ett antal missförhållanden. 

Bland annat ansåg Tillinghast att brister framförallt låg i Skandias interna kontrollsystem, 

revision och hur incitamentsprogrammen för de ledande befattningshavarna hade utformats 

(Skandia, 2003 s. 4). Trots dessa missförhållanden ansågs Skandias embedded value-redovisning 

ändock vara rimlig. Det ger indikationer om att Skandia framhäver att det är befogat att de 

fortsätter med sin embedded value-redovisning så som de tidigare gjort. Det tycks inte vara 

problematiskt med nuvarande tillämpning, trots konstaterade brister inom intern kontroll och 

revision. Vi betraktar detta som att Skandia enligt kännetecken för organisationens förnekelse 

argumenterar för att redovisning är felfri. 

 

Samtidigt belyser granskningsrapporten att Skandia rekommenderas vänta på nya internationella 

redovisningsregler, vidta åtgärder för att tydliggöra redovisningen och att redovisning utefter 

årsredovisningslagen bör ges samma vikt som embedded value-redovisningen (Skandia, 2003 s. 

4). Det ger en antydan om att Skandias redovisning inte varit tillräcklig vilket samtidigt gör det 

lite märkligt att Skandias embedded value-redovisning ansågs vara rimlig. Detta ger utrymme för 

en tolkning att Skandia, genom att luta sig tillbaka på rapporten, förnekar brister i sin redovisning 

genom att påvisa att utredningarna faktiskt har påvisat att Skandias redovisning inte är så 

bristfällig som den mediala kritiken framställt den som. Denna tolkning baseras på kännetecknet i 

kategori B att organisationen för en förnekelse genom att förminskande av problem i 

redovisningen.  

 

Att Skandia stödjer sig på Tillinghasts expertis kan få förnekelsen att bli godtagbar av 

allmänheten. Detta eftersom det inte är ett orimligt antagande att gemene man är förhållandevis 

oinsatt i ämnet, varför Tillinghasts, Rydbecks och Tidströms expertis har möjlighet att få 

förnekelsen att vara övertygande och legitimerande. Men med hänsyn till vad som framgår i 

årsredovisningen nästkommande år, är vi av uppfattningen att denna förnekelse inte är 

legitimerande. 

 

År 2004 finner vi inga direkta företeelser som vi har kunnat identifiera som förnekelser. Däremot 

genomsyras årsredovisningen av att Skandia är förändringsbenägna och villiga att förklara sina 

tidigare misstag. Bland annat belyser nedanstående citat att Skandia snarare erkänt och förklarat 

sina misstag och inte förnekat dem. Det får den ovan nämnda förnekelsen att framställas som 
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motsägelsefull eftersom de året efter förnekelsen snarare erkänner misstagen. Följande framgår år 

2004: 

 

“Vi har lärt av gjorda misstag. Vi är dock medvetna om att det kan finnas helt nya 

misstag att göra och att vi måste vara vaksamma. Få bolag har blivit så genomlysta som 

Skandia. Bara genom fortsatt öppenhet kan vi säkerställa att våra professionella 

prestationer bedöms till sitt rätta värde.” (Skandia, 2004 s. 63) 

 

Jämfört med 2003, då det påstods att Skandias embedded value-redovisning var rimlig och 

konservativ (Skandia, 2003), finner vi inga indikationer om att tidigare tillämpningar av 

embedded value inte är att betrakta som problematiska. I årsredovisningen från 2004 verkar 

Skandia snarare acceptera och erkänna de tidigare bristerna i redovisningen. Det ger indikationer 

om att Skandia accepterar och förklarar att avvikande antaganden för embedded value faktiskt har 

förekommit. Skandia skriver i samband med sina antaganden vid embedded value-redovisningen 

bland annat att: 

 

“... antaganden ska vara realistiska snarare än optimistiska eller konservativa.” (Skandia, 

2004, s.12).  

 

Fortsättningsvis förklaras även, i sitt avsnitt om bolagsstyrning, att bristerna grundade sig hos 

brister i ledningen och styrelsen. 

 

“Det var just brister i tillämpningen och uppföljningen, inte brist på regler och policies, 

som orsakade många av Skandias tidigare styrningsproblem.” (Skandia, 2004, s. 60).  

 

Med andra ord finner vi inga tydliga indikationer i 2004 års årsredovisning som vi tolkar som 

förnekelser, utan snarare att Skandia accepterar och erkänner tidigare begångna misstag kopplade 

till redovisningen.  

 

Men med hänsyn till att Skandia är självkritisk mot sin redovisning år 2004 genom att påpeka att 

brister fanns i redovisningen, så framstår Skandias tidigare förnekande år 2003 som 

motsägelsefullt. Det har även varit ett kännetecken för att förnekelsen ska ha en legitimerande 
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verkan enligt kategori B. Förnekelsen tolkas vara motsägelsefull eftersom Skandia ett år senare 

erkänner redovisningens brister som de tidigare förnekat.  

 

En motsägelsefull förnekelse antas innebära att det inte ändrar organisationens omgivnings 

uppfattningar, vilket är ett krav för att förnekelsen ska ha legitimitetsreparerande egenskaper 

(Suchman, 1995; Lindblom, 1993). 

 

Från och med 2004 fortsatte Skandias årsredovisningar att präglas av att Skandia har en 

erkännande framtoning. Även om årsredovisningarna efter 2004 inte är lika tydliga i att Skandia 

erkänner begångna misstag, så präglas de av en mer medveten inställning till att organisationen 

har uppvisat mindre positiva sidor av sig själv.  

 

Att Skandia försökt förneka sin bristfälliga redovisning kort efter skandalens uppdagande 

uppfattar vi som en naturlig reaktion på att när ett problem uppstår, så förnekas det först innan det 

erkänns. Det betraktar vi som en rimlig förklaring till varför Skandia först förnekade brister i sin 

redovisning, för att senare erkänna dem. 

6.2.3 Proposition 2a - Skandias egna åtgärder framhävs i media 

För propositionen har vi eftersökt uttalanden av Skandias där de i media framhäver att de 

vidtagit åtgärder för att förbättra redovisningen. Skandias styrelseordförande Bengt Braun och 

tillfälliga VD Leif Victorin har ett flertal gånger uttalat sig i media om att Skandia tillsätter egna 

arbeten och justeringar för redovisningen. Detta har gjorts för att åtgärda redovisningens 

brister.  

 

I en artikel från april 2003 framgår att Skandia tillsätter arbetsgrupper för att se över bland annat 

redovisningen. Nedanstående uttalande om tillsättande av arbetsgrupper, samt nästkommande 

citat som avser ett uttalande om granskningsrapporten, tolkas överensstämma med riktade 

arbetsinsatser för redovisningen enligt kategori A.  

 

Bengt Braun, dåvarande nytillsatta styrelseordförande, uttalar sig på följande sätt: 

 

“Arbetsgrupper tillsätts för genomlysning av strategiska huvudalternativ, redovisning, 

ersättningssystem, etik samt kommunikation och strategi. Det är viktigt att dessa 
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grundläggande frågor bearbetas med styrelsen i spetsen” (Affärsvärlden, 2003-04-16; 

Dagens Industri, 2003-04-16) 

 

I samband med detta utses advokaten Otto Rydbeck och auktoriserade revisorn Göran Tidström 

av Skandias styrelse för att bland annat utreda Skandias embedded value-redovisning. 

Utredningen, som inger ett intryck om att bristerna i Skandias redovisning ska utredas, får medial 

exponering och fastställer att den kritiserade redovisningen ska granskas. I ett pressmeddelande 

från Skandia framgår följande: 

 

“Vidare ska utredningen omfatta principerna för den så kallade redovisningsmetoden 

embedded value, dess tillämpning och beslutsordning avseende ersättning till ledande 

befattningshavare och styrelseledamöter.” (Skandia, 2003-04-16) 

 

I en intervju i Dagens Industri ges Bengt Braun och Skandias tillförordnade VD Leif Victorin 

utrymme att uttala sig om bolagets historia och framtid. Här lyfter de fram att Skandia i 

fortsättningen ska redovisa på ett sådant sätt som är rimligt och som inger förtroende. Braun och 

Victorin poängterar alltså i media att Skandia ska förbättra sin bristfälliga redovisning, vilket vi 

ser bidra till att Skandias redovisning legitimeras. På frågan om vilka de största utmaningar de 

två numera ställs inför framgår följande: 

 

“... [Bengt Braun:] Att återskapa ett förtroende… [Leif Victorin:] och en rimlig 

lönsamhet mätt med den metodik som årsredovisningslagen anvisar.” (Dagens Industri, 

2003-09-28) 

 

Det framhävs att Skandias embedded value-redovisning ska anpassas till årsredovisningslagen 

och därigenom bli mer konservativ. Detta framgick av både ett pressmeddelande som Skandia 

publicerat några dagar innan (Skandia, 2003-09-24) och i deras egen årsredovisning (proposition 

1a) och stämmer även denna gång in med kännetecknet att organisationen ändrar tillämpningar i 

sin redovisning. Det anses även finnas tecken på att Skandia kommer upphöra att redovisa utefter 

embedded value. Det ger intryck av att Skandia vill ta avstånd från en sådan redovisning av dem 

själva som har ansetts som illegitim. 
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“[Leif Victorin:] En annan kulturrevolution är att fokus på Skandias kritiserade 

redovisning av så kallade ‘embedded values’ ska flyttas mot det mer konservativa resultat 

som årsredovisningslagen kräver… [Bengt Braun:] Embedded value används på många 

håll i dag men det finns flera tecken som tyder på att vi kommer glida bort från det” 

(Dagens Industri, 2003-09-28) 

 

Det är dock oklart om ovanstående uttalande kan uppfattas som legitimerande för redovisningen 

med hänsyn till att det inte är klarlagt om Skandia faktiskt kommer att överge den kritiserade 

embedded value-redovisningen då motiveringen enbart är att “flera tecken tyder på det”. Det 

tycks således inte vara helt uteslutet att Skandia, trots den kritik som riktats mot den, ändock 

fortsätter med sin embedded value-redovisning. Det kan anses vara mindre 

legitimitetsreparerande för Skandias redovisning med tanke på att just embedded value 

redovisningen fick utstå medial kritik.  

 

I det studerade artiklarna och årsredovisningar efter 2003 har vi noterat att Skandia fortsatt 

redovisa utefter embedded value, vilket då betyder att Brauns uttalande från 2003 inte stämde. 

Däremot kan Brauns uttalande ändock uppfattas som legitimerande för redovisningen. Detta 

eftersom Skandia har visat sig behålla embedded value trots detta uttalande, men att den mediala 

kritiken om bibehållandet av embedded value har uteblivit. Det gör att vi landar i den uppfattning 

att Brauns uttalande från ovanstående citat kan ändå betraktas som legitimerade för 

redovisningen då Skandia under skandalåret genom detta uttalande uppfyller kännetecknet för 

egna åtgärder som visar bättrad kvalitet i redovisningen. 

 

Vad gäller granskningsrapporten, gjord av Rydbeck och Tidström, framgår i ett pressmeddelande 

beslut och uttalanden av Skandia som berör just granskningsrapporten. Detta är alltså ytterligare 

ett exempel på hur Skandia i media kommunicerar riktade arbetsinsatser enligt kategori A för att 

förbättra sin redovisning. 

 

“Utredningens konkreta förslag när det gäller embedded value-redovisning kommer att 

genomföras” (Skandia, 2003-12-01) 

 

Att Skandia, genom bland annat pressreleaser och uttalanden från personer på ledande positioner, 

kommunicerat via media står i linje med tidigare empiriska studier (Seeger, Sellnow & Ulmehar, 
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2012) som påvisat att organisationer kan kommunicera via media vid krissituationer. Detta kan 

tolkas både så att organisationen på eget initiativ kommunicerar de åtgärder som vidtagits, men 

även på så sätt att det kan vara en respons på den mediala kritik som riktats mot Skandia och dess 

redovisning. Med hänsyn till att svaren av Skandias företrädare i vissa fall innehåller mer 

information än vad som absolut anses nödvändigt för att bara besvara kritiken, så är vår 

uppfattning att Skandia utnyttjar media som kommunikationskanal. Exempelvis kan Victorins 

uttalande i citatet från Dagens Industri (2003-09-28), att Skandias förbättringar av redovisningen 

liknas vid en “kulturrevolution”, anses vara mer än nödvändigt för att belysa hans poäng.  

 

De vidtagna åtgärderna för att förbättra redovisningen som Skandia förmedlat via media, har 

sammanfattningsvis berört de arbetsgrupper som tillsatts för att genomlyssna bland annat 

redovisningen, den granskningsrapport av som Rydbeck och Tidström ombads att upprätta för att 

granska Skandias embedded value-redovisning samt att denna ska anpassas till 

årsredovisningslagen och därigenom bli mer konservativ.  

 

Att Skandia tillsatte en egen granskningsrapport kan likställas vid det som Suchman (1995) kallar 

för monitors och watchdogs. Skandia har i media, på eget initiativ, lyft fram att de tagit del av 

externa parter (dvs. advokaten Rydbeck och auktoriserade revisorn Tidström) för att dels utreda 

rimligheten embedded value-redovisningen, dels för att visa sin omgivning att en orimlig 

redovisning inte tillhör Skandias filosofi och att de vill försäkra omgivningen att den framtida 

embedded value-redovisningen är rimlig.  

 

Tillsättandet av arbetsgrupperna och att embedded value-redovisningen ska anpassas till 

årsredovisningslagen överensstämmer även med accommodation (Lamin & Zaheer, 2012), som 

likt Suchmans (1995) restructure innefattar åtgärder som tar vara på allmänhetens förväntningar. 

Dessa två åtgärder understryker Skandias benägenhet att vilja upprätta sin redovisning utefter de 

samhälleliga förväntningar som finns på denna. Detta poängterade Braun när han framhöll att det 

är av vikt att frågor beträffande Skandias redovisning bearbetas med styrelsen i spetsen 

(Affärsvärlden, 2003-04-16; Dagens Industri, 2003-04-16). Åtgärderna står även i linje med 

resonemang från Lindblom (1993), som skriver att organisationen strategiskt kan reparera sin 

legitimitet genom att informera allmänheten om förändringar. Det kan exempelvis jämföras med 

Dagens Industri (2003-09-28) där Braun och Victorin informerat om att embedded value-

redovisningen ska förändras. 
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Ifråga om reparation av legitimitet kan vi konstatera att företrädare ett flertal gånger uttryckt sig i 

media om att redovisningen är under förbättring, eller att planer finns på att den ska förbättras. 

Med hänsyn till att dessa uttalanden gör att Skandia inte enbart kommunicerar i sin egen 

årsredovisning om förbättringar, så når Skandia även ut till en bredare publik om redovisningens 

förbättringsarbeten kommuniceras i media. Då studier så som Meyer (1980), Zucker (1978) och 

Iyengar (1990) belyser att media kan påverka allmänheten uppfattningar med den information 

som media förmedlar, så betraktar vi det som att Skandia i media lyckats förmedla åtgärder som 

är legitimerande för redovisningen. Detta med stöd i att fler får ta del av Skandias åtgärder om 

dessa återfinns i media, jämfört med om de bara kommunicerats i sin årsredovisning. Därmed ser 

vi det som att åtgärderna har fått större exponering när de framhävts i media. Sammantaget 

betraktar vi kategoris A kännetecken, att organisationen kommunicerar egna åtgärder i media, 

även vara uppfyllt.  

 

Förklaringen till att vi inte har funnit fler uttalanden av Skandia gällande förbättringar efter 2003 

tror vi kan grunda sig i att den negativa mediala rapporteringen avtog runt denna tidpunkt. Det 

signalerar om att det råder ett samband mellan medias negativa rapportering och hur Skandia 

kommunicerar egna åtgärder. Det kan således ge en förklaring till varför Skandia upphörde med 

att propagera för åtgärder, efter det att medias rapportering avtog.  

6.2.4 Proposition 2b - Chefer och ordförandens förnekelse 

I denna proposition har vi eftersökt omständigheter där Skandia fört förnekelser i media. Bland 

annat har Skandias vice VD och finansdirektör Ulf Spång samt den före detta Skandiachefen Jan 

Carendi har framträtt i media och försvarat den kritiserade embedded value redovisningen. 

Skandia publicerade själv också ett pressmeddelande där det förnekades att redovisningen skulle 

vara bristfällig. Förnekelserna har inte bedömts vara godtagbara och därmed inte gynnsam för 

redovisningens legitimitet. 

 

I en artikel återfinns ett mindre övertygande försök (ur medias synpunkt) där Skandia förnekat 

kort inpå skandalens uppdagande. Ulf Spång framhäver att Skandias tillämpning av embedded 

value fungerar överallt utom i USA och ger ett sken av att Skandias embedded value redovisning 

inte alls är så bristfällig så som media annars framhävt den som. Detta överensstämmer med 
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kategoris B kännetecken att uttalanden framför att redovisningen inte är felaktig. När Spång talar 

med Affärsvärlden framgår följande: 

 

“Han [Ulf Spång] försvarar embedded value med att den fungerar som 

redovisningsmetod överallt utom i USA där det råkade bli lite missvisande eftersom 

modellen inte tar med effekten av den dödsfallsförsäkring som finns i USA...” 

(Affärsvärlden, 2003-04-24) 

 

Samtidigt understryker Spång att han aldrig varit en förespråkare av embedded value. I artikeln 

konstateras det dessutom att det numera är allmänt känt att Spång inte förespråkar den modell 

som gett honom möjlighet att tillgodogöra sig de stora bonusutbetalningarna. Spångs förnekande 

anses därmed inte övertyga och godtas av media, vilket är ett av våra kännetecken för en 

legitimerande förnekelse. Detta framgår av de två kommande citaten: 

 

“Fast jag [Ulf Spång] har aldrig varit någon förespråkare av embedded value-modellen. 

Det är bara en av flera metoder som vi på Skandia använt” 

 

När reportern senare konfronterar Spång med att de andra metoderna inte fick genomslag i 

aktiekursen, vilken i sig utgjorde underlaget för bonusarna, svarar Spång att så är fallet, men att 

det inte varit hans fel. Artikeln avslutas därefter med att reportern synar Spångs lögn. Följande 

framgår: 

  

“Så nu vet vi att Ulf Spång inte gillar den redovisnings-modell som berikat honom med 

flera miljoner kronor i optionsvinster. Undrar just hur länge den lögnen ska överleva.” 

(Affärsvärlden, 2003-04-24) 

 

Faktum att embedded value-metodiken legat bakom Skandias stigande aktiekurs och därmed 

möjliggjort de stora bonusutbetalningarna, samtidigt som Spång förnekar anklagelserna riktade 

mot Skandias embedded value-redovisning. Genom att insistera på att metoden är fungerande 

sådan men inte är en metod som han förespråkar, gör att situationen av oss betraktas som något 

motsägelsefull. Detta verkar även antydas på i nyhetsartikeln, något som även står i strid med 

kategoris B kännetecken att en förnekelse inte ska vara motsägelsefull.   
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Ett annat tillfälle då Skandia förnekar anklagelserna riktade mot dess embedded value-

redovisning framgår i en artikel från Dagens Industri. I den intervjuas Skandias tidigare USA-

chef Jan Carendi, enligt artikeln en av hjärnorna bakom Skandias embedded value-redovisning. 

På frågan om vad Carendi tycker om redovisningsmetoden svarar han att Skandias redovisning är 

den enda rimliga lösningen för Skandia (vilket ger intryck av att Skandia inte kan redovisa på 

något annat sätt än genom deras omdebatterade embedded value-redovisning): 

 

“Det är den enda redovisningsformen som ger ett bra styrinstrument på långsiktiga 

sparprodukter.” (Dagens Industri, 2003-12-19) 

 

När journalisten sedan konfronterar Carendi med att Skandiautredaren Tidström (och Rydbeck) 

visat att Skandias embedded value-redovisning gav högre siffror än svensk redovisningssed, 

förnekar Carendi redovisningens fel trots att denna fått utstå kritik: 

 

“Ja, det beror på vad man vill visa. Man måste använda mer än en metod för att belysa 

allt” (Dagens Industri, 2003-12-19) 

 

Carendi förnekar alltså anklagelserna och försvarar de stora bonusarna och den bakomliggande 

embedded value-redovisningen. Det sätt på vilket Carendi utmålas (dvs. som en av hjärnorna 

bakom skandalen), samtidigt som information saknas om att media (och därigenom allmänheten) 

tycks ha godtagits förnekelsen, medför att hans försök att försvara Skandias embedded value-

redovisning inte heller uppfyller kännetecknet för en godtagbar förnekelse. Vi har därför inte 

ansett förnekelsen vara legitimerande. 

 

Vad gäller förnekelsens förmåga att reparera legitimitet förutsätts det, som tidigare nämnt i 

proposition 1b, att förnekelser inte är motsägelsefulla och att dessa godtas av berörda parter 

(Suchman, 1995; Lindblom, 1993; Dowling & Pfeffer). Varken Spångs eller Carendis förnekelser 

har varit av en sådan karaktär att de kan betraktas som godtagbara av omgivningen. Medias 

uppfattning, vilket även inkluderar allmänhetens (Brown & Deegan, 1998), om Skandias 

redovisning förändrades enligt vår bedömning inte, ty en legitimerande förnekelse förutsätter att 

omgivningens uppfattningar ändras (Lindblom, 1993; Suchman, 1995; Dowling & Pfeffer, 1975).  

 



 

 
80 

Åren efter 2003 har vi i vårt urval inte funnit något som indikerar på att Skandia förnekar 

anklagelser riktade mot dess embedded value-redovisning. I likhet med proposition 2a, är vår 

uppfattning att förklaringen till att förnekelserna skedde under 2003 är att det var just detta år 

som mediala kritiken mot Skandias redovisning var ihärdig. En tänkbar förklaring till detta kan 

vara att avsaknaden av medial kritik även medför att det inte finns något att förneka.  

6.2.5 Proposition 3 - Skandia utpekar tidigare VD och vice VD. 

För denna proposition så har information eftersökts där organisationen själv utpekar individer 

som ansvariga för sin redovisnings legitimitetsskada. Skandias styrelseordförande Bengt Braun 

har riktat kritik mot två individer som han utpekat som avvikande och ansvariga för 

redovisningens felaktigheter. Dessa anses dessutom inte ha agerat i linje med Skandias 

värderingar. De utpekade syndabockarna är tidigare VD:n Lars-Eric Petersson och Vice VD och 

finansdirektör Ulf Spång.  

 

Trots att Skandias utpekande av syndabockar inte har varit lika påtagligt som medias utpekanden, 

har vi ändå funnit flera tillfällen där det tydligt påvisats hur Skandia utpekat syndabockar. 

Tillfällena ägde rum under 2003, då den mediala nyhetsbevakningen var som störst. 

  

Det första tillfället var då verkställande direktör Petersson blev avskedad efter hans desperata 

försök att hålla sig kvar på sin post. Det framgår att: 

 

“180 minuter fick räcka… Lars-Eric Petersson självpåtagna lönesänkning till 1 krona var 

en desperat åtgärd för att få stanna som VD. Efter 180 minuters arbete sent i tisdags kväll 

sparkade den nya styrelsen honom” (Dagens Industri, 2003-04-16) 

 

I samma artikel framhävs det även hur det var den nytillträdde styrelseordföranden Braun som 

stod bakom beslutet att göra sig av med Petersson. Utifrån det nedanstående citatet framgår det 

hur Petersson även är ifrågasatt och betraktad som opålitlig även av Skandia. Utan någon vidare 

betänketid (vad åtminstone framgår av artikeln) framhäver Braun att avskedandet av Petersson 

var en nödvändighet, även om Petersson var beredd att sänka sin lön till så lite som en krona. Vi 

betraktar detta som att Petersson anses vara delaktig för de begångna misstagen (dvs. utpekats 

som syndabock av Braun) och att han därför inte kan vara kvar på sin post, ty han tycks tillföra 

mer skada än nytta då inte så lite som en krona i lön var övertygande nog: 



 

 
81 

 

“På Skandias bolagsstämma på tisdagen överraskade Lars-Eric Petersson genom att 

sänka sin lön till 1 krona för resten av 2003.  

 

`Men det påverkade inte styrelsens ställningstagande`, säger Bengt Braun. Trots beskedet 

om att han fått sparken står Lars-Eric Petersson fast vid den självpåtagna 

lönesänkningen. Som ny styrelseordförande för Skandia agerade Bengt Braun snabbt. 

 

`Vi tyckte inte att det fanns några behov av ytterligare betänketid i den här viktiga 

frågan`, säger Bengt Braun` 

 

Lars-Eric har varit så ifrågasatt att vi inte såg det som ett alternativ att bara fortsätta och 

inte kommentera det hela… Vi har bedömt att vi gör det lättare med en annan VD när vi 

nu vänder blad” (Dagens Industri, 2003-04-16). 

 

Ovanstående uttalande och avskedande av Petersson hänför vi till kategori C eftersom det 

överensstämmer med kännetecknet om att den utpekade ska ha ansetts agera på egen hand utan 

organisationens stöd. Att Braun anser att Petersson verkar vara avvikande (dvs. vara ifrågasatt) 

pekar även mot kännetecknet i kategori C, att individen utmålas som avvikande.  

 

Utöver att Petersson utpekats som syndabock har även fokus riktats mot Skandias vice VD och 

sedermera finansdirektör Ulf Spång. I media har han bland annat fått öknamnet “mannen bakom 

metoden” och ansetts vara den som propagerat för Skandias embedded value-redovisning 

(Dagens Industri, 2003-09-24; Dagens Industri, 2003-11-28). Angående Spång framgår det att 

Skandia, genom styrelseordförande Braun, betonar att Spång varit involverad i den 

omdebatterade embedded value-redovisningen. Brauns uttalanden om Spång stämmer in på 

kännetecknet i kategori C, att organisationen betraktar en befattningshavare som oansvarig: 

 

“... Han [Bengt Braun] hade fullt förtroende för Ulf Spång, den vice vd som ihärdigt 

argumenterat för redovisningsmetoden embedded value som fick Skandia-aktien att skjuta 

i höjden under de vilda åren 1998 - 2000...” (Affärsvärlden, 2003-04-24) 
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Affärsvärlden (2003-09-16) rapporterar några månader senare hur Spång på egen begäran väljer 

att avsäga sig sina uppdrag i Skandia.  

 

Trots att Spång självmant avgick, påpekar Braun senare i Sydsvenskan (2003-12-02) att Spång 

och Peterson lurat Skandia, vilket tydligt indikerar på att Braun framställer Petersson och Spång 

som dåliga karaktärer. Huruvida Spång avgick självmant eller inte spelar egentligen ingen roll då 

han ändock framställs i dålig dager av Braun. Följande gick att utläsa i Sydsvenskan efter att 

granskningsrapporten från Rydbeck och Tidström offentliggjorts där Braun riktar negativ kritik 

mot Spång och Petersson som grundar sig i att dessa är att betrakta som opålitliga individer: 

 

“... Petersson och Spång dras dessutom in i ytterligare en brottsutredning, misstänkta för 

grov trolöshet och grovt skattebrott. I ett antal fall har styrelsen beslutat ett och ledningen 

gjort ett annat. Vi har blivit lurade. Det gäller också alla våra anställda och alla våra 

kunder, sa Bengt Braun” - (Sydsvenskan 2003-12-02) 

 

Ovanstående uttalande av Braun anser vi stämma in på kategoris C kännetecken att 

organisationen utmålar individer som omdömeslösa och oansvariga, och som därmed anses vara 

ansvariga. Att de utpekade tycks ha lurat organisationen indikerar dessutom på att individerna 

besitter tvivelaktiga personliga egenskaper.  

 

Trots att Spång självmant valde att avgå har Braun kritiserat Spång både innan och efter hans 

egna avgång (Affärsvärlden 2003-04-24; Sydsvenskan 2003-12-02). Att Spång själv valde att 

avgå går att förstå som att Spång gjorde det på egen önskan och som en konsekvens av att han 

blev utpekad som syndabock. Samtidigt betraktar vi det som att Spång faktiskt blev utpekad av 

Braun med hänsyn till Brauns uttalanden i de ovanstående citaten beträffande Spång. Vår 

slutgiltiga bedömning är dock att, med hänsyn till Brauns kritik som kan hänföras till kategori C, 

att Spångs avgång var en konsekvens av stigmatiseringen av honom.  

 

I fråga om legitimiteten för redovisningen har Skandia i ovanstående tydligt framhävt att 

Petersson och Spång kan ställas som ansvariga för bland annat redovisningens legitimitetsskada. 

Eftersom styrelseordförande Braun utmålat dessa två som avvikande, kan den negativa kritiken 

anses ha överförts till Petersson och Spång. Vi tolkar det som att Braun, med hjälp av sina 

uttalanden, frikopplar Skandias redovisning från illegitimitet genom att överlägga 
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legitimitetsskadan på Petersson och Braun då de framställs som avvikande och som ansvariga för 

begångna misstag. Individuell stigmatisering enligt kategori C och tidigare presenterade teori 

(bland annat Pozner, 2008; Reuber & Fischer, 2010; Warren, 2003, 2007) anses därmed 

förekomma.  Uttalandena av Braun kan förstås mot bakgrund av Suchmans (1995) disassociation 

och Lamin och Zaheers (2012) decoupling. Detta innebär att organisationen själv utpekar 

individer som ansvariga för vad som har skett och slutligen frikopplar sig från dessa (vilket ett 

exempelvis ett avskedande betonar). Det markerar även att det snarare är individerna, och inte 

redovisningen som ”bär” på legitimitetsskadan.   

 

Våra resonemang påminner om tidigare studier (Sutton & Callahan, 1987; Warren, 2007) som 

visat hur befattningshavare, genom stigmatisering av organisationen, utpekats som syndabockar 

till följd av bland annat konkurser. I likhet med Sutton och Callahans (1987) resultat pekar även 

vårt empiriska material mot att utpekandet av individerna även skett efter deras avgång.  

 

Det går emellertid ställa sig frågande till huruvida Brauns uttalande påverkats av de mediala 

skriverierna. Beträffande Spång och Petersson, vilka även kom att bli medialt utpekade, är det 

inte otänkbart att Brauns utpekande av dessa influerats av medias kritik riktade mot dessa två. 

Det skulle då innebära att medias åsikter fört normativa påtryckningar (DiMaggio & Powell, 

1983) som gjort att Braun ställt sig i ledet till medias åsikt om att Spång och Petersson är att se 

som avvikande (och ansvariga). Media kan således ha haft en inverkande roll när organisationen 

utpekat syndabockar. Det kan även förstås mot bakgrund av att vi inte funnit fler utpekanden av 

organisationen efter att den mediala kritiken avtog.  

6.3 Media 

6.3.1 Proposition 4 - Direktörer och revisor i medialt blåsväder 

För denna proposition har sådan information eftersökts som indikerar på att media utpekar 

individer som syndabockar för redovisningens legitimitetsskada. Vi fann att media har ägnat sig 

åt individuell stigmatisering för ett flertal olika befattningshavare med kopplingar till 

skandalerna och redovisningen. Som ansvariga för Skandias missvisande redovisning har media 

utpekat tidigare VD:n Lars-Eric Petersson, Jan Carendi, vice VD och finansdirektör Ulf Spång 

samt Skandias revisor Jan Birgersson.  
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Under 2003, som var det år då Skandias redovisning genomgick diverse granskningar och fick 

utstå mest medial kritik, dröjde det inte länge innan den mediala rapporteringen successivt 

började granska olika individer inom Skandia med kopplingar både till styrelsen och 

företagsledningen. I den mediala rapporteringen går det bland annat finna rubriker som 

“Skandialedningen går inte att försvara” (Affärsvärlden, 2003-03-03) och “Styrelsen med noll 

koll” (Affärsvärlden, 2003-12-01). Det resulterade bland annat i att Bengt Braun tar över 

ordförandeposten. Det dröjde dock inte länge innan andra individer med kopplingar till Skandias 

redovisning kritiskt började granskas och utpekas av media som ansvariga för den missvisande 

redovisningen.  

 

Den som först utpekades i media som ansvarig för den omdiskuterade redovisningen var 

Skandias vice VD och finansdirektör Ulf Spång, som under 90-talet var Skandias revisor och som 

tidigare nämnt även förnekat bristerna i Skandias embedded value-redovisning. Den mediala 

uppmärksamhet som riktats mot Spång ger oss anledning att fastställa att media utsett honom 

som en av de huvudsakligen ansvariga för den omdiskuterade embedded value-tillämpningen. 

Emellanåt har det varit så pass tydligt att han rentav skildrats som “mannen bakom metoden”. 

Till slut blir kritiken mot Spång så påtaglig att han beslutar sig för att avsäga sina poster i 

Skandia. I den mediala rapporteringen framgår att: 

 

“Under sommaren år 2003 riktas allt mer fokus på finanschefen Ulf Spång. Han beskrivs 

i en rad artiklar i olika medier som arkitekten bakom många av Skandias tvivelaktiga 

affärsupplägg” (Dagens Industri, 2003-11-28) 

 

Under sensommaren 2003 avgår sedan Spång på egen begäran efter olika påtryckningar (Dagens 

Industri, 2003-09-16). Som tidigare påpekat kan det tolkas som att Spång avgick på egen 

begäran, dock kvarstår det faktum att Spång utsattes för en negativ medial exponering. Detta, 

men även Spångs involverande i embedded value-redovisningen, understryks i fler 

rapporteringar. I Dagens Industri framhävs det, enligt vår tolkning, klart och tydligt att Spång är 

den personen som faktiskt stod bakom embedded value-redovisningen: 

 

“...Mannen bakom metoden [embedded value], revisorn Ulf Spång, avgick som vice VD i 

Skandia för bara ett par veckor sedan” (Dagens Industri, 2003-09-16) 
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Svenska Dagbladet bekräftar även detta och tydliggör Spångs involverande, vilket bekräftar vår 

tolkning om att Spång bär ansvar för att Skandias redovisning som blivit felaktig och kritiserad. 

Det går att betrakta som att det är tämligen klarlagt att Spång är ansvarig för den omdebatterade 

redovisning. Det framhävs att: 

 

“Han [Spång] är också mannen som introducerade det hårt kritiserade begreppet 

‘embedded value’ i ett försök att försvara den höga börskursen” (Svenska Dagbladet, 

2003-10-04) 

 

Utifrån de nyss refererade citaten är det därför rimligt att förstå medias omskrivningar av Spång 

som att han utpekats som syndabock. En rimlig tolkning av hur Spång omskrivs är att han, som 

konsekvens av att han anses vara ansvarig för vad som skett, utmålats som syndabock för den 

omdebatterade embedded value-metoden, inte minst på grund av de talande omskrivningarna som 

“arkitekten” och “mannen bakom metoden” som förekommer i de ovanstående citaten. Medias 

skriverier om Spång stämmer in på kategoris D kännetecken, att media omskriver den utpekade 

som avvikande och omdömeslös med negativt laddade ord. Media uttrycker även att Spång bär 

ansvar för redovisningen. 

 

Kort därpå skildras Skandias tidigare USA-chef Carendi och den sparkade VD:n Lars-Eric 

Petersson som de egentliga upphovsmännen till Skandias embedded value-redovisning. Carendi 

medger deras roll i en intervju av Affärsvärlden, där det framgår att Carendi och Petersson 

medverkade i redovisningens utformning som var anpassad till amerikansk börsnotering.  Det 

visade sig däremot att denna typ av redovisning applicerades på hela koncernen. I intervjun, där 

kritik riktas mot Skandias embedded value-antaganden, uttalar sig Carendi på följande sätt: 

 

“Lars-Eric Petersson försäkrade mig om att han var med på det här [anpassa 

redovisningen till börsnotering i USA]. Så vi drog i gång ett arbete med att anpassa 

redovisningen till amerikansk standard, Project Rainbow. 

 

Någon gång under 1998, när allt arbetet med US GAAP-redovisningen redan var klart, 

fick jag ett nytt besked av Petersson att det inte skulle bli någon notering alls. Däremot 

skulle nu hela Skandia börsnoteras i USA istället. Project Rainbow utvidgades.“ 

(Affärsvärlden, 2003-11-18) 
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Med hänsyn till att Carendi rimligen är medveten om det mediala drev som råder mot Skandias 

oegentligheter, kan situationen samtidigt uppfattas som att Carendi utpekar sig själv och 

Petersson som syndabockar. Detta kan tänkas ske i syfte att ta ansvar för den omdiskuterade 

embedded value-redovisning för att därigenom slå vakt om Skandia (och organisationens 

redovisning).  

 

Situationen talar emellertid mer för att det är media som utpekar Carendi och Petersson som 

syndabockar, och inte att de frivilligt tagit på sig rollen. Bland annat utmålar Sydsvenskan (2003-

12-07) Carendi som den store regissören i dramat Skandia.  

 

I nedanstående artikel skildras Carendi även som ”den stora visionären” och att Skandia gick 

totalt överstyr under Peterssons tid. Detta ger indikationer om att det faktiskt är media som 

utpekar dessa två som syndabockar, och inte att de utser sig själva till förmån för Skandia. 

Kännetecknet i kategori D, att media självmant framställer dessa som ansvariga för felaktiga 

bedömningar som orsakat en missvisande redovisning, ligger till grund för vårt resonemang. 

Dagens Industri bekräftar detta då de påpekar att det under Peterssons och Carendis tid i Skandia 

utformades en felaktig redovisning. De båda utpekas som ansvariga för begångna brister vilket 

bekräftar att media för självständigt fört kritik mot personerna i fråga och att de inte självmant tar 

på sig rollen som syndabockar. I nedanstående citat framställs dessutom Carendi som visionären 

bakom den kritiserade redovisningen som vi anser ha en negativ framtoning. Vi tolkar detta som 

att ytterligare ett kännetecken i kategori D uppfylls. Följande framgår: 

 

“... Under Lars- Eric Peterssons tid i Skandia tycks det hela gå totalt över styr. 

 

Jan Carendi var den som målades upp som den stora visionären. Omdebatterade 

redovisningsmetoden är en av förklaringarna till att Jan Carendi kammat hem enorma 

belopp i bonus.” (Dagens Industri, 2003-11-28) 

 

I december 2003 när granskningsrapporten från Rydbeck och Tidström offentliggörs, belyser 

flertal medier, som tidigare kritiserade Petersson och Spång, att de tillhör de individer som är 

ansvariga för redovisningen och som tillgodogjort sig enorma bonusar. Kategoris D kännetecken, 
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att individen utmålas som exempelvis girig, anser vi därför vara uppfyllt. I en artikel framhävs 

att: 

 

“Utredningen konstaterar också att de redovisade beloppen avseende löner och 

ersättningar inte inkluderade kostnader för eller utfall av de globala och lokala 

incitamentsprogrammen. För dessa brister ansvarar enligt utredningen Ulf Spång och 

Lars-Eric Petersson.” (Aftonbladet, 2003-12-01; Dagens Nyheter, 2003-12-01; Dagens 

Industri, 2003-12-01) 

 
“Det märkliga med Skandia är att vd:n Lars-Eric Petersson och finansdirektören Ulf 

Spång alls hann sköta något av företagets vanliga affärer. Av advokat Rydbecks 

Utredning framgår att Petersson och Spång la ner oerhörd kraft och mycket tid på att få 

upp sina löner, pensionsprogram, diverse otroligt krångliga bonusprogram” 

(Aftonbladet, 2003-12-02) 

 
I samma artikel lyfter media också fram att utredaren Rydbeck anser att Petersson har vilselett 

styrelsen och hur styrelsen i sig varit bristfällig. Detta passar in på kännetecknet att media betonar 

att Petersson har agerat utan organisationen stöd: 

 

“Rydbeck säger även att Petersson delvis blåste styrelsen och fattade sina egna beslut. 

Styrelsen, först med Sven Söderberg, sedan Lars Ramqvist och senast Bengt Braun var 

med och införde ett nytt redovisningssystem. Det kallades `embedded value` vilket i sin tur 

medförde extra bonus till toppskiktet i Skandia”. (Aftonbladet, 2003-12-02) 

 

Enligt ovanstående citat var det alltså inte bara Petersson och Spång i Skandias som omskrevs 

som ansvariga för den bristfälliga redovisningen, utan även Söderberg, Ramqvist och Braun 

enligt granskningsrapporten. Den citerade artikeln från Aftonbladet (2003-12-02) är ett exempel 

bland flera som påpekar detta. Dagarna därpå uppmärksammar media att granskningsrapporten 

också påvisat att Carendi kan ställas som ansvarig för oegentligheterna i Skandia. I Sydsvenskans 

artikel, där Carendi igen kännetecknas av negativt laddade ord, framgår att: 
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“...Carendi var den store regissören i dramat Skandia. Han är nog en av de bästa 

publikdomptörer vi haft de senaste 20 åren, väl i klass med storheter som Refaat El-Sayed 

och Percy Barnevik.” (Sydsvenskan, 2003-12-07) 

 

Vårt urval visar att Söderberg, Ramqvist och Braun inte blev särskilt medialt kritiserade innan 

granskningsrapporten offentliggjordes. Vår bedömning är att det ger mindre tydliga indikationer 

om att de tre sistnämnda enligt media är att betrakta som de egentliga syndabockarna för 

redovisningen. Detta eftersom vi funnit förhållandevis få artiklar som omskriver dessa som 

syndabockar enligt kategoris D kännetecken, att jämföra med exempelvis Spång, Carendi och 

Petersson.  

 
Vid granskningsrapportens offentliggörande utpekades däremot en ny person, nämligen Skandias 

revisor Jan Birgersson från Ernst & Young. Bland annat påpekas det att Skandias revisorer varit 

med och godkänt de stora bonusarna som baserats på embedded value, (Aftonbladet, 2003-12-01) 

samtidigt som Birgersson inte fullgjort sitt uppdrag i egenskap av revisor (Dagens Nyheter, 2003-

12-02). I Svenska Dagbladet och Dagens Industri framhävs bland annat att Birgersson misskött 

sitt arbete och inte uppvisat rätt kompetens för uppdraget, vilket varit ett av kategorins 

kännetecken. Följande går att utläsa:  

 

“Enligt utredningen [granskningsrapporten] ska han [Birgersson] ha känt till att 

ledningen överträtt styrelsens beslut men ändå inte agerat…” (Svenska Dagbladet, 2003-

12-06).  

 

“… och kritiseras bland annat för att han [Birgersson] inte har informerat styrelsen om 

brister i redovisningen av optionsprogrammen, som han enligt utredningen har känt till” 

(Dagens Industri, 2003-12-02) 

 

Av den mediala rapporteringen framgår senare att Birgersson, till följd av de mediala skriverierna 

önskar att avgå som revisor i Skandia. I bland annat Affärsvärlden och Dagens Nyheter framgår 

hur just mediala skriverier fått Birgersson att tvivla på sin roll. Följande framgår i Dagens 

Nyheter och Affärsvärlden där Birgersson belyser att mediala skriverier fick honom att avgå: 
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“I sitt yttrande till RN skriver Birgersson: - Jag har upplevt att jag genom skriverierna 

har förlorat trovärdighet som revisor i Skandia och därför tvingats lämna mitt uppdrag” 

(Dagens Nyheter, 2004-02-13; Affärsvärlden, 2003-12-23) 

 

Kritiken mot Birgersson förstås mot bakgrund av det s.k. förväntningsgapet som råder mellan 

revisorn och allmänhet som i korthet innebär att allmänheten har allt för höga förväntningar på 

revisorn ska upptäcka brister inom redovisningen och ansvara för dessa (Power, 1997; Humphrey 

et al, 1992). Detta tydliggörs i en artikel, med titeln ”Kunskapen om revisorns roll är otillräcklig”, 

från Svenska Dagbladet: 

 

“...Men så fort en redovisning ifrågasätts riktas allt ljus mot revisorn. Så sammanfattar 
Dan Brännström den okunskap han ofta möter om vem som bär ansvaret för 
redovisningen i ett bolag… Den oklara uppfattningen om revisorsrollen förstärker 
kritiken när det blir en redovisningsskandal, säger Dan Brännström. - Kunskapen om 
revisorns roll är helt otillräcklig. Men den är ännu sämre om styrelsernas ansvar...” 
(Svenska Dagbladet 2003-12-08) 

 
Med bakgrund i den mediala kritik som riktats mot Petersson, Spång, Carendi och Birgersson, så 

betraktar vi situationen som sådan att det enligt våra kännetecken är fastställt att media utpekat 

dessa som ansvariga för Skandias bristfälliga redovisning. Det är framförallt Carendi, Petersson 

och Spång som vi uppfattat ha utmålats som de huvudsakliga upphovsmännen bakom Skandias 

redovisning.  

 
Media har med stöd i bland annat Rydbecks och Tidströms granskningsrapport framhävt hur 

dessa personer handlat omdömeslöst vilket då, åtminstone utefter vår kännetecken för kategori D, 

bidragit till att dessa ansetts vara socialt avvikande. Detta innebär också att de blivit 

stigmatiserade av media vilket överensstämmer med tidigare studier (bland annat Wiesenfeld, 

Wurthmann & Hambrick, 2008; Pozner, 2008; Reuber & Fischer, 2010) som behandlat hur 

stigmatisering av företagsledare uppstår. Likt dessa studier har stigmatiseringen förekommit på 

ett sådant sätt att den kan anses ha bidragit till att legitimitetsskadan för Skandias redovisning har 

överförts från redovisningen till individer.  

 

Vårt resonemang där ovanstående individer utpekades som syndabockar av media menar vi kan 

jämföras med de resultat Scott (2004) presenterat i sin studie. Likt medias utpekande av Lloyd 
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Ward, där Ward utpekats som ansvarig för Maytags olägenheter, och dessutom skildrats som en 

bedragare av media, har framförallt Carendi, Petersson och Spång utpekats som ansvariga för den 

avvikande och felaktiga redovisningen. Även det faktum att Skandias revisor Birgersson även 

blev utpekad som ansvarig, kan liknas vid de resultat som Guenin-Paracini och Gendron (2010) 

studie presenterat. De visade hur ansvaret för Enrons kritiserade redovisningen, just på grund av 

förväntningsgapet, kunde överföras på organisationens revisorer. 

 

Efter 2003 fann vi inte fler omständigheter där media påtagligt utpekat syndabockar. Det var just 

i samband med skandalens uppdagande som media utpekade syndabockar. Detta kan grunda sig i 

att skandalen under denna tid var en omständighet som ansågs viktig och intressant vilket även 

förklarar medias aktivitet under denna period (Ader, 1995; McCombs, 2002; Meyer, 1980). Att 

skandalen av media ansågs som tillräckligt intressant kan förklara varför just utpekande av 

syndabockar skedde under 2003 och inte under senare år.    

6.3.2 Proposition 5 - En legitimerande granskningsrapport 

I denna proposition har vi letat efter sådan information i nyhetsartiklar som indikerar på att 

media på eget initiativ fört en återkommande legitimerande retorik. Tillinghasts, Rydbecks och 

Tidströms granskningsrapport har blivit omskriven på ett legitimerande sätt vid upprepade 

tillfällen. Media har vid ett flertal gånger självmant uppmärksammat rapporten som om den vore 

ett steg i lösningen på den bristfälliga redovisningen. Rapporterna fastställer misstagen inom 

Skandia och att redovisning är under förbättring. 

 

Den granskningsrapport som Rydbeck och Tidström upprättat är legitimerande gentemot 

Skandias redovisning på så vis att media på eget initiativ lyft fram denna granskningsrapport i ett 

positivt sammanhang. Utöver att Skandia själv lyft fram de åtgärder som granskningsarbetet 

innefattat i både media och i sin frivilliga redovisning (proposition 1a och 2a), har vi funnit att 

media också gjort så upprepade gånger under 2003.  

 

Exempel på en artikel där media omskriver granskningsarbetet, lyfter media självmant fram att 

granskningsrapporten visat att Skandias redovisning är att betrakta som ”konservativ”. Vår 

tolkning är att media betonat ordet ”konservativ” för att framhäva hur Skandias redovisning 

snarare är restriktiv och försiktig, eftersom en mindre konservativ tillämpning hade genererat 

ännu högre resultat. Detta har vi ansett vara förenligt med kategoris E kännetecken om att media 
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på eget initiativ omskriver organisationens åtgärder (dvs. granskningsrapporten som tillsattes på 

organisationens initiativ) på ett positivt sätt. Det sista stycket av nedanstående citat tolkar vi som 

att artikeln framhäver granskningen som en rimlig lösning på bristerna i redovisningen. Den 

tolkningen baseras på att artikeln ger en antydan om att journalisten ser granskningsrapporten 

som en rimlig lösning eftersom journalisten inte ifrågasätter eller kritiserar granskningsrapporten. 

Därmed är kännetecknet i kategori E, att media framhäver egen åtgärd av organisationen som 

rimlig, också uppfyllt. I artikeln med titeln ”Konservativa Skandia” skriver journalisten följande: 

 

“Tillinghasts granskning visar att Embedded value-siffrorna rapporterade av Skandia är 

konservativa inom ett antal områden. Embedded value per den 30 juni 2003 hade varit 

1,7 miljarder kronor högre än det rapporterade, om denna konservativa tillämpning 

eliminerats, skriver Skandia i ett pressmeddelande 

 

Vid årets slut kommer Skandia att se över de antaganden som ligger till grund för hur 

värdet på försäkringsbeståndet räknas ut. Samtidigt kommer styrelsen också att överväga 

vilka justeringar som ska göras med hänsyn till Tillinghasts genomgång.”. 

(Affärsvärlden, 2003-09-24) 

 

Ytterligare ett exempel på hur media betraktar granskningsarbetet som en rimlig lösning på 

bristerna inom Skandias redovisning och framför den på ett positivt sätt, framgår av nedanstående 

citat. Positivt i detta sammanhang (enligt kategori E) tolkar vi vara att media beskriver 

granskningsarbetet som en fullständig lösning som “vänder på alla stenar”: 

 

“För att få en bild av hur beslutsgången inom Skandia har sett ut ska Otto Rydbeck 

tillsammans med revisor Göran Tidström nu vända på alla stenar, förhöra personer och 

granska styrelseprotokoll. “ (Dagens Industri, 2003-10-01) 

 

Även granskningsrapportens utfall omskrivs av media på ett positivt sätt. Bland annat rapporteras 

det om att inga större brister återfanns i redovisningen, samtidigt som Financial Times är positiva 

till granskningsrapportens resultat. Detta förenligt med kategoris E kännetecken att en positiv 

framtoning och att redovisningens brister tonas ner. Följande framgår: 
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“Otto Rydbecks [… och Göran Tidströms] rapport om Skandia visade inga stora hål i 

beräkningen av bolagets embedded value” (Dagens Industri, 2003-12-01). 

 

Ett annat fall där media har framtonat ordet ”konservativt” som något positivt framkommer också 

i en artikel vid offentliggörandet av Tidström och Rydbecks rapport. I artikeln, som kommenterar 

granskningsrapporten, lyfts det fram att granskningen visat att embedded value redovisningen 

snarare varit konservativ än aggressiv. Då konservativ framställs som ett mer positivt laddat ord 

jämfört med aggressiv, är vi av den uppfattningen att media omskriver granskningsrapporten i en 

positiv framtoning av media med hänsyn till att ordet konservativt i uppfattas vara positivt laddat. 

Bland annat framgår följande: 

 

”Principerna för embedded value Utredningen har ingen specifik kritik när det gäller 

principerna för embedded value-redovisning, men anser att denna metod har haft en 

alltför dominerande roll i den finansiella rapporteringen. Att embedded value-

beräkningarna snarare varit för konservativa än för aggressiva har bekräftats av den 

internationella aktuariefirman Tillinghast-Towers Perrin i en nyligen genomförd analys 

av Skandias redovisning.” (Aftonbladet, 2003-12-01) 

 

I andra artiklar där media också diskuterar rapporten i samband med offentliggörandet framhävs 

det hur granskningsrapporten godtar embedded value och likställer Skandias embedded value-

tillämpning med hur andra försäkringsbolag gjort. Framtoningen tolkas som positiv på så vis att 

media lyfter fram att Skandias redovisning likställs med hur andra organisationers redovisning 

ser ut, vilket enligt vår tolkning innebär att media tycks förmedla en bild av att Skandias 

redovisning är mindre avvikande och därigenom mer legitim (Deephouse, 1996). Detta 

överensstämmer med kategoris E kännetecken att media tonar ner och förminskar redovisningens 

brister. 

 

Trots att rapportens oberoende diskuteras eftersom den tillsats på Skandias eget initiativ och 

utförts av advokaten Otto Rydbeck, tolkar vi den ändå som legitimerande för just redovisningen 

eftersom det inte görs några invändningar mot vad granskningsrapporten la fram beträffande 

redovisningen. Följande framgår: 
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“Också den omdebatterade redovisningsmetoden som kallas embedded value accepterar 

utredarna [Otto Rydbeck och Göran Tidström] utan större invändningar. Den är allmänt 

accepterad i branschen och den används i framför allt Storbritannien... 

 

...Inte så att advokaten Otto Rydbeck och revisorn Göran Tidström skulle ha lagt fram en 

lögnaktig och falsk utredning… I granskningsrapporten är det Skandia AB:s advokat som 

tolkat historien åt Skandias styrelse.” (Svenska Dagbladet, 2003-12-04). 

 

En alternativ tolkning är att om rapportens oberoende ifrågasätts (vilket kan anses ha en negativ 

inverkan på legitimiteten då rapportens objektivitet inte framstår som självklar) så bidrar den inte 

med en legitimerande effekt i redovisningen. Vi står dock fast vid den tolkningen att för 

redovisningens legitimitet så spelar det ingen roll eftersom vår tolkning av artikelns 

ifrågasättande av oberoendet drabbar i så fall Skandia som organisation och inte dess 

redovisning. Detta eftersom ovanstående artikel inte framför några invändningar mot rapportens 

resultat just beträffande redovisningen. 

 

En annan aspekt av hur media omskriver granskningsrapporten på ett legitimerande vis är att 

rapporten omnämnts i samband med när stigmatisering förekom (proposition 4). Det tolkar vi 

som legitimerande eftersom media betonar den roll rapporten i sig har haft i fråga om att 

fastställa ansvaret för den avvikande och felaktiga redovisningen. Detta kan också vara 

legitimerande eftersom media kan tyckas basera sina utpekanden på granskningsrapporten. Det 

framgår att: 

 

“På måndag kommer Otto Rydbeck att presentera sin utredning. Då får allmänhet och 

rättsväsende veta fler detaljer kring Skandias affärer så att de kan fälla sina domar över 

Skandias tidigare och nuvarande ledningar.” (Sydsvenskan 2003-11-29) 

 

Som det framgår av de samtliga utdragna citaten ovan har media på eget initiativ 

uppmärksammat Rydbecks och Tidströms granskningsrapport vid upprepade tillfällen. Media har 

alltså ett flertal gånger, på eget initiativ, rapporterat om granskningsrapporten och gett ett intryck 

av att denna som en rimlig lösning på Skandias bristande redovisning. Som tidigare framhävt av 

Pollock och Rindova (2003) kan media tillskriva legitimitet just genom att föra en sådan 
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nyhetsbevakning som vid upprepade gånger tar upp en organisatorisk omständighet med en 

positiv framtoning.  

 

Vid de omständigheter som redogjorts för i denna proposition har organisationen varken varit den 

initiativtagande- eller legitimitetsreparerande parten. De utdragna citaten sträcker sig över ett 

flertal månader vilket framhåller att medias legitimerande retorik varit återkommande. Därmed 

anser vi att kännetecknet i Kategori E, att den legitimerande retoriken ska vara återkommande, är 

uppfylld. 

 

Med bakgrund i ovanstående, men även i tidigare forskning (Berger & Luckmann, 1966; Green, 

2004) om hur legitimitet uppstår genom att en återkommande retorik där återupprepning av ett 

legitimerande budskap får budskapet att bli betraktat som förgivettaget, kan vi därför inte utesluta 

att detta skett i fallet med Skandia. I likhet med Schultzs, Marins och Boals (2012) studie, där det 

påvisats att en återkommande legitimerande medial retorik tillskrev nya marknadskategorier 

inom bredbandsbranschen legitimitet, har det även i fallet med Skandia förts en legitim retorik 

som kan anses ha varit återkommande. Efter år 2003 fann vi inte någon mer legitimerande retorik 

från media beträffande redovisningen i samband med skandalen, anledningen till detta ser vi kan 

grunda sig i att mediala bevakningen av Skandia successivt avtog i samband med rapportens 

offentliggörande. 

6.4 Regler och policys 

6.4.1 Proposition 6 - Skandia anpassar sin redovisning till IAS 

Införandet av redovisningsregler som haft legitimerande verkan på Skandias redovisning har 

eftersökts i denna proposition. Under 2005 tvingades Skandia att anpassa sin redovisning till 

regelverket IAS likt andra börsnoterade bolag i Sverige. Skandia poängterar i sina 

årsredovisningar att redovisningens anpassning till IAS höjer kvaliteten på deras egen 

redovisning, vilket framstår som legitimerande för Skandias redovisning eftersom IAS i sin helhet 

ställer högre krav på att redovisningen utformas i enlighet med de förväntningar som finns på 

den. 

 

I årsredovisningen från 2003 framgår det att Skandia, likt andra börsnoterade bolag inom EU, ska 

förbereda sig på att implementera och anpassa sin redovisning till redovisningsprinciper från 
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IASB från och med 2005 (Skandia, 2003, s. 51). Det framgår dessutom att Skandia, redan innan 

skandalen, haft införandet av IAS uppe för förberedelse. 

 

“Sedan 2001 har Skandia avsatt tid och resurser för att bevaka utvecklingen inom IAS” 

(Skandia, 2003, s. 51). 

 

I samband med detta går det också utläsa att Skandia redan är igång med förberedelserna inför 

implementeringen av IAS och håller på att utarbeta förbättrade principer för dess omdebatterade 

embedded value-redovisning. Angående detta framgår i årsredovisningen följande: 

 

“... för närvarande utarbetar International Accounting Standards Board (IASB) nya 

regler för redovisning och rapportering samtidigt som principer för embedded value-

rapportering fortsätter att ta form”. (Skandia, 2003, s. 48) 

 

Skandia har alltså redan innan redovisningsskandalens uppdagande förberett sig på att 

redovisningsregler från IASB ska införas. Med hänsyn till det kritiserade sätt som Skandia 

tillämpat embedded value, skrev Skandia också, passande nog, att införande av nya regler och 

principer för embedded value kommer att införas 2005. Tillinghasts framförde dessutom i sin 

utredning från 2003, att dessa regler är att se som en förbättring av Skandias redovisning. 

Granskningsrapporten fastslår således att de nya internationella redovisningsreglerna, dvs. IAS, 

är en del av förbättringen för Skandias redovisning. Det framgår att: 

  

“...Skandia rekommenderas att, i väntan på nya internationella redovisningsregler, vidta 

ett antal åtgärder…” (Skandia, 2003, s. 4) 

 

År 2004 behandlar Skandias årsredovisning fortsatta förberedelser för införandet av IAS. Det 

framgår att de nya reglerna kommer att medföra en mer restriktiv redovisning. Med bakgrund i 

den kritik Skandias embedded value-redovisning har fått motstå är konsekvenserna av 

redovisningsreglerna att betrakta som gynnsamma för Skandias redovisning. Detta eftersom de 

hädanefter blir begränsade i sin redovisning vilket förmår Skandia att i fortsättningen upprätta sin 

redovisning på ett sätt som överensstämmer med allmänhetens förväntningar om att en 

organisations redovisning överensstämmer med gällande regelverk. Det överensstämmer med 

kännetecknet i kategori F om att redovisningen anpassas till kvalitetsstärkande regler. Detta 
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eftersom tillämpningarna för intäktsredovisning som Skandia använde sig av tidigare framstår 

som mindre stränga jämfört med de nya från IASB. Beträffande de konsekvenser IAS får för 

intäktsredovisningen och framtida embedded value-antaganden, kommenterar Skandia på 

följande sätt: 

 

“... uppstår en större tidsskillnad mellan Skandias redovisade intäkter och kostnader 

jämfört med vad som varit fallet i redovisningen fram till och med 2004...  (vilket leder 

till) ... redovisa större negativa resultat än tidigare eftersom vissa intäkter måste 

förskjutas längre fram i tiden”. (Skandia, 2004, s. 76)  

 

Att de nya reglerna från IASB ger strängare riktlinjer för Skandia betraktas som att Skandia i 

fortsättningen blir mer begränsade i att föra allt för optimistiska prognostiseringar av intäkter, 

vilket tidigare var en bidragande orsak till att intäkternas blåstes upp. Enligt vår tolkning ger det 

en sådan positiv effekt på redovisningen att reglerna gynnar en sådan utformning av 

redovisningen som står i linje med förväntningar som finns på denna. Av den anledningen ser vi 

det också som att kännetecknet för kategori F uppfylls då redovisningens kvalitet stärks 

redovisningen genom att reglerna stramar åt Skandia intäktsredovisning. När Skandia anpassar 

sin redovisning till IAS nästkommande år betraktas även kännetecknet för att organisationen 

anpassar sin redovisning till nya regler även vara uppfyllt. 

 

År 2005 implementerade och anpassade Skandia sin redovisning till IAS. Enligt Skandias CFO 

Jan-Erik Back har de nya IAS/IFRS-reglerna medfört positiva effekter för Skandia och dess 

redovisning: 

 

“Övergången till de nya redovisningsreglerna IFRS har varit en lång och mödosam 

process, men har samtidigt varit en nyttig övning som tvingat oss att granska många 

aspekter av vår verksamhet. Övergången har också förbättrat Skandias transparens.” 

(Skandia, 2005, s. 56). 

 

Vi ser detta som att införandet av IASB:s regler har höjt kvaliteten på Skandias redovisning 

eftersom transparensen ökad, vilket allmänheten en större insyn redovisningens utformning. Back 

kommenterar att som konsekvens har Skandias embedded value-tillämpning behövt anpassas till 

reglerna. En tolkning är därför att IAS haft en legitimerande verkan på redovisningen eftersom 



 

 
97 

Skandia anpassat sin kritiserade redovisning till gällande regelverk och betonar de förbättrande 

effekter detta medfört. Det innebär även att den anpassats till de förväntningar som råder om att 

redovisningen ska vara upprättad i enlighet med de aktuella regelverken. 

 

Back skriver att den metod som Skandia använt för embedded value-beräkningar har fått följande 

effekt av den mer restriktiva intäktsföringen som IAS föreskriver:  

 

“Vid kontraktets början består embedded value främst av den förväntade delen medan det 

vid slutet av kontraktets livslängd främst består av realiserat resultat och eget kapital 

enligt IFRS”. (Skandia, 2005, s. 59). 

 

I Skandias årsredovisning från 2006 lyste skriverierna huruvida reglerna från IASB har medfört 

förändringar eller förbättringar för Skandia med sin frånvaro. En möjlig förklaring till detta är 

helt enkelt att när väl IAS har införts, så blir det inte värt att uppmärksamma dem längre. Det kan 

ses som att det tidigare (innan 2005) var mer motiverat att uppmärksamma kommande 

implementering av IAS eftersom Skandia skulle bli tvungen att införa dessa i framtiden, men 

även för att redovisningen tidigare fick utstå medial kritik. Då kunde det ses som motiverat att 

Skandia även under 2003 belyste att införandet av IAS är en åtgärd som kommer att förbättra 

redovisningen. 

 

I fråga om anpassningen till IAS som legitimerande för Skandias redovisning har vi satt det i 

relation till tidigare resonemang (Deephouse, 1996; Deephouse & Suchman, 2008; DiMaggio & 

Powell, 1983) beträffande tvingande isomorfism. Skandia har likt andra svenska börsnoterade 

bolag varit tvungna att inställa sig till IAS vilket får legitimerande effekter då Skandia påpekar att 

dess redovisning i allmänhet, och embedded value i synnerhet, ska anpassas till det nya 

regelverket. Detta är legitimerande enligt nyss refererade studier eftersom Skandia betonar att 

dess redovisning följer sådana regler som andra organisationers redovisningar följer..  

 

Att Skandia anpassat sin redovisning till IAS kan anses innebära att Skandia tillvaratagit på de 

legitimerande effekter som en anpassning till regelverk kan medföra. Anpassning till regler 

innebär även en anpassning till normer (Scott, 2001). Det kan även tänkas medföra att 

redovisningen inte betraktas som avvikande ur allmänhetens synpunkt. Att Skandia vidtar 

åtgärden att anpassa redovisningen till IAS, kan således anses motsvara de 
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legitimitetsreparerande strategierna accommodation (Lamin & Zaheer, 2012) och restructure 

(Suchman, 1995). Dessa strategier avser åtgärder som förmår organisationen och dess handlanden 

att möta allmänhetens förväntningar. 

 

Då redovisningens anpassning till IAS stämmer överens med teorierna i modellen och våra 

kännetecken för denna proposition, så kan vi inte utesluta att anpassningen haft en legitimerande 

verkan. De legitimerande effekterna som anpassningen kan tänkas medföra, kan jämföras med 

Deephouse (1996) studie och resultat som visat hur banker tillskrevs legitimitet genom att 

anpassa sig till regler och därigenom bli normativt godkända av såväl reglerande organ som av 

allmänhet. 

 

6.4.2 Proposition 7 - ”Koden” och policys från CFO Forum införs 

För denna proposition har policys införda av Skandia eftersökts som kan tänkas legitimerande 

effekter. Skandia införde två stycken policys som vi anser har haft en legitimerande verkan, 

närmare bestämt riktlinjerna från CFO-Forum som berör embedded value-tillämpning och 

Svensk Kod för bolagsstyrning som bidrar med ökad transparens i redovisningen och kontroll av 

denna. 

 

I årsredovisningen från 2004 framgår att Skandia under slutskedet av 2003 infört riktlinjer 

(policys) beträffande embedded value-redovisningen. Dessa lanserades av CFO-Forum, en grupp 

av ekonomi- och finansdirektörer i Europas ledande försäkringsbolag och syftar till att 

harmonisera i embedded value-rapporteringen mellan bolag (Skandia, 2004 s. 64). Det tycks vara 

så att Skandia visat initiativ till att förbättra sin embedded value-redovisning genom att frivilligt 

ta del av de policys som utfärdats av CFO-Forum.  

 

Likt fallet med reglerna från IAS (proposition 6) är vår tolkning att riktlinjerna från CFO-Forum 

haft en legitimerande verkan för Skandias redovisning eftersom Skandia, genom att införliva 

denna policy, uppvisar en benägenhet att förbättra redovisningen genom att anpassa sin 

embedded value-redovisning till hur andra bolag redovisar. Det stämmer överens med 

kännetecknet i kategori F att organisationen implementerar en policy i redovisningen som har en 

kvalitetshöjande inverkan. Med kvalitetshöjande inverkan menas att Skandias sätt att tillämpa 
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embedded value blir mer accepterat eftersom den är jämförlig med hur den stora massan av 

organisationer tillämpar principen.  

 

Att Skandia frivilligt tillämpar policys från CFO-Forum kan dessutom betraktas som en vidtagen 

åtgärd som därmed motsvarar accommodation (Lamin & Zaheer, 2012) och restructure 

(Suchman, 1995) för att anpassa redovisningen till allmänhetens förväntningar. Vi har tolkat 

situationen sådan att Skandia kan anses ha dragit nytta av CFO-Forums policys för att vidta dessa 

legitimitetsreparerande strategierna. I Skandias årsredovisning från 2004 framgår följande: 

 

“Skandia följer den standard för beräkningen som satts av branschen i Europa genom 

CFO Forum.” (Skandia 2004, s. 73)  

 

“Skandia stödjer och har anpassat sig till, de gemensamma ‘European  Embedded Value 

Principles’ (EEV) som utvecklats av CFO Forum i syfte  att öka jämförbarhet och 

enhetlighet i  EV-rapportering.” (Skandia, 2004, s. 99) 

 

“Dessa företag har kommit överens om att införa regelverket för beräkningen av 

embedded value i sin finansiella rapportering från och med årsskiftet 2005. Skandia 

införde EEV- principerna från december 2003.” (Skandia 2004, s. 108) 

 

Det framgår även att Skandia från och med 1 juli 2005 kommer att implementera svensk kod för 

bolagsstyrning. Detta är en policy som organisationer inte tvingas följa, utan snarare att regeln 

“comply or explain” vilket innebär att anpassningen till Koden är frivillig. De som Koden är en 

självreglering av näringslivet och syftar till bidra till en bättre styrning av bolag (Kollegiet för 

Svensk Bolagsstyrning, 2016). I enlighet med Stockholmsbörsens regler så implementerade 

Skandia koden. Tillämpningen av bolagsstyrningskoden innebär att Skandias styrelse varje år ska 

avge en bolagsstyrningsrapport som berör Skandias interna kontroll.  

 

I årsredovisningen från 2005 inkluderas rapporten beträffande den interna kontrollen enligt 

koden. I rapporten belyses det ansvar styrelsen har i att utarbeta interna policys som säkerställer 

att bolagets finansiella rapportering överensstämmer med bland annat lag och tillämpade 

redovisningsstandarder. Införandet av koden har således medfört att det ställs högre krav på att 

den finansiella rapporteringen, och den bakomliggande redovisningen, är upprättad i enlighet 
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med regelverk. Det bidrar även till en ökad transparens av hur Skandia utformar sin redovisning 

eftersom Skandias bolagsstyrningsrapport, som konsekvens av att koden implementerats, är mer 

riklig i information om revisionskommitténs arbetsuppgifter att kvalitetssäkra och kontrollera 

redovisningen (Skandia 2005, s. 38-47). Likt fallet ovan med policyn från CFO-Forum, innebär 

implementeringen och anpassningen till ”Koden” att organisationen vidtagit åtgärder 

(accommodation, Lamin & Zaheer, 2012; restructure, Suchman, 1995) som får redovisningen att 

ställas i linje med hur andra organisationer utformar sin redovisning.  

 

Vi har därmed tolkat anpassningen till redovisningen utefter ”Koden” och riktlinjerna från CFO-

Forum överensstämt med kategoris F kännetecken om att organisationen implementerar policys 

som stärker redovisningens kvalitet.   

Av den anledningen att koden och riktlinjerna från CFO-Forum implementerats drygt ett till två 

år efter skandalens utbrott, återstår dock frågan huruvida dessa i själva verket haft legitimerande 

effekter.  

 

Av det vi redogjort för i tidigare propositioner har det framgått att den mesta aktiviteten och 

framförallt den mediala uppmärksamheten ägt rum under 2003 och avtagit för att nästan helt avta 

under 2004. Det ger indikationer om att Skandias redovisnings legitimitet å ena sidan återgått vid 

denna tid, eftersom utebliven medial kritik kan signalera om att redovisningens legitimitet är 

återvunnen (Itule & Anderson, 1994;Pfeffer & Salancik, 1978). Det kan därför vara så att 

införandet av koden inte haft någon avgörande roll i processen där legitimiteten reparerats.  

 

Sett till helheten kan koden å andra sidan tänkas ha varit involverad i processen på så vis att den 

över tid bidragit till en ökad transparens i Skandias redovisning. En förklaring till det är att en 

ökad transparens gör att allmänhetens osäkerhet kring den redovisade informationen minskar 

eftersom informationen blir mer innehållsrik. Därmed lämnas mindre utrymme för att Skandias 

redovisade information innehåller oklarheter samtidigt som redovisningen därigenom möter de 

förväntningar som finns på den.  

 

Vad gäller årsredovisningen från 2006 framhävs inte att några andra införda policys har införts. I 

årsredovisningen från 2003 har vi inte funnit något som indikerar på att Skandia implementerat 

policys som syftar till att stärka redovisningens kvalitet. En tänkbar förklaring till att Skandia 

införde policys från CFO-Forum år 2004 är Skandias vilja att uppvisa en förbättring av sin 
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embedded value-redovisning som en konsekvens efter skandalen, där införandet av policyn från 

CFO-Forum är att betrakta som en av flera andra åtgärder som Skandia vidtagit i syfte att 

förbättra sin redovisning. Därför ser vi det som en förklaring till att riktlinjerna från CFO-Forum 

implementerats kort efter att skandalen uppdagats. I fråga om implementeringen av Svensk Kod 

för bolagstyrning som skedde 2005, uppfattar vi det som att den implementerades detta år för att 

det var då den började efterföljas av bolag på Stockholmsbörsen. 

 

Att Skandia i likhet med andra bolag på Stockholmbörsen följer koden och riktlinjerna från CFO-

Forum betraktar vi som legitimerande för Skandias redovisning. Detta eftersom tidigare studier 

(Deephouse, 1996; Deephouse & Suchman 2008; DiMaggio & Powell, 1983) framhållit att 

legitimitet erhålls genom att en organisation på eget initiativ visar sig efterlikna andra 

organisationer ifråga om allmänhetens förväntningar om att normer efterföljs på grund normativ 

påtryckningar för att inte riskera redovisningen att uppfattas som avvikande. Så tolkar vi fallet ha 

varit i Skandia. Att dessa policys skulle ha legitimerande effekter kan jämföras med Westpha, 

Gulati och Shortells (1997) studie som påvisat hur policys har en legitimerande inverkan för 

organisationer. De visade att sjukhus i USA tillskrevs legitimitet genom att följa policyn ”Total 

Quality Management Practices”. På liknande sätt kan ”Koden” och riktlinjerna från CFO-Forum 

ha varit legitimerande för Skandias redovisning. 

6.5 Sammanfattande fallanalys 

I sin helhet har vi funnit empiriskt material som stödjer flertalet av propositionerna. Vad gäller 

propositionerna har dessa visat sin förekomst i olika tidsskeden i det studerade tidsintervallet. Vi 

har funnit empiriskt material som visat förekomsten av samtliga propositioner utom de som berör 

förnekelse från Skandias håll (1b och 2b).  

 

Fallet Skandia visar hur olika mekanismerna har haft en varierande förekomst. Det ger 

indikationer om att vissa mekanismer, åtminstone vad som framgick i Skandiafallet, har en större 

betydelse än andra vad gäller reparation av redovisningens legitimitet. Detta tydliggörs av att 

media uppmärksammade Skandias redovisning i betydligt större omfattning än vad Skandia 

gjorde själva i sina årsredovisningar. Dessa resultat är inte helt oväntade eftersom det i fråga om 

legitimitetsreparation inte finns någon anledning att uppmärksamma bristerna i redovisningen 

mer än nödvändigt. Detta eftersom det inte helt osannolikt skulle framställa organisationen i dålig 

dager inför organisationens omgivning och därigenom riskera förhindra att redovisningens 
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legitimitet repareras. En förklaring till det här kan vara Pfeffer och Salanciks (1978) resonemang 

om att organisationens tystnad beror på organisationens ovilja att uppmärksamma en 

legitimitetsskada, ty deras drivna tes är att något som inte uppmärksammas som illegitimt, är 

legitimt.  

 

Däremot visade det sig att Skandia, i sin årsredovisning, under en längre tid varit medveten om 

den kritik de fått motstå i samband med den tvivelaktiga embedded value-redovisningen, då deras 

vidtagna egna åtgärder återfanns (om än i en ganska liten utsträckning) i dessa så långt som fram 

tills 2005. Det står visserligen i strid med vad bland annat Brown och Deegan (1998) framhävt 

beträffande medias förmåga att styra innehållet i organisationens frivilliga redovisning eftersom 

den mediala rapporteringen avtog långt innan Skandia själva slutade uppmärksamma den 

bristande redovisningen. Samtidigt understryker kommunicerandet av de vidtagna åtgärderna att 

Skandia faktiskt är benägen att förbättra sin redovisning, något som vi även uppfattar vara 

gynnsamt för redovisningens legitimitet. 

  

Vad som är tydligt och anmärkningsvärt är det faktum att den tidpunkt som propositionerna 

utspelar sig är under 2003, vilket var det år då Skandias redovisning var som mest omdebatterad i 

media. Propositionerna som behandlade regler och policys fann visade sin förekomst först åren 

efter skandalåret. Att de propositioner som avser den frivilliga redovisningen (proposition 1a och 

1b) verkade under den period då Skandia var som mest uppmärksammat i media kan finna en 

förklaring i de resultat Brown och Deegan (1998) och Patten (1992) presenterat. Som vi skrivit i 

tidigare avsnitt belyser dessa studier den tidsmässiga matchningen mellan medias rapportering 

och hur organisationen uppmärksammar de legitimitetshotande omständigheterna i 

årsredovisningen. På ett sådant sätt kan det ha varit för flera propositioner i fallet Skandia – att 

när media omskrev felaktigheterna i Skandias embedded value-redovisning, så kom Skandia 

själva att uppmärksamma detta. Detta är förenligt med Pollock och Rindovas (2003), Seeger, 

Sellnow och Ulmehar (2012) samt Brown och Deegans (1998)  resonemang om att organisationer 

besvarar medial kritik med att kommunicera genom media. Som exempel visade mekanismen 

beträffande media (proposition 4 och 5) sin förekomst samtidigt som mekanismen angående 

organisationens egna möjligheter (proposition 1a, 1b, 2a och 2b) utspelade sig.  

 

Detta kan förklara varför Skandias åtgärder och uppmärksammande av redovisningen var som 

mest påtaglig under tid som deras redovisning befann sig under den mediala nyhetsbevakningen, 
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både vad gäller deras uttalanden i media men framförallt hur de skrev om företeelserna i sina 

årsredovisningar. Det blev tydligt då Skandias tillfällige VD Victorin (vilket vi visat i proposition 

2a) skildrade åtgärderna som en ”kulturrevolution”, något som vi tolkar understryka 

organisationens vilja att anpassa sig till allmänhetens förväntningar. 

 

En närmare förklaring till att dessa mekanismer verkade samtidigt kan vara att media under 2003 

hade skandalen på sin agenda och behandlade denna som en viktig samhällelig angelägenhet 

vilket satte en normativ press på Skandia att själva uppmärksamma och förbättra sin redovisning. 

Ett sådant resonemang överensstämmer med de teorierna inom området som behandlat hur media 

har kapacitet att forma och styra allmänhetens uppfattningar om vilka frågor som anses angelägna 

(McCombs, 2002; Meyer, 1980; Ader, 1996; Iyengar (1990). En sådan press ser vi kan förklaras 

av att Skandia framställdes som en organisation som avvikit från grundläggande normer och 

värderingar i fråga om vad som utgör en socialt acceptabel intäktsredovisning. Utefter DiMaggio 

och Powell (1983) motsvarar en sådan press en risk att uppfattas som avvikande i förhållande till 

hur andra organisationer upprättar sin redovisning. Genom att Skandia belyste dessa 

angelägenheter kunde de således visa deras benägenhet att redovisa på ett sätt som varken 

avviker från mängden (dvs. allt för godtyckliga prognostiseringar vid intäktsredovisningen) eller 

från institutionaliserade normer (Scott, 2001). 

6.5.1 Gränsöverskridande och legitimerande objekt 

Utöver medias pådrivande roll har vi kunnat konstatera att mekanismerna inte bara har verkat 

samtidigt utan dessutom samverkat på olika sätt. Detta har tagit sig uttryck på ett sådant sätt att 

olika omständigheter som bidragit till att legitimera redovisningen förekommer bland flera 

mekanismer, vilket indikerar på att dessa omständigheter varit betydelsefulla för reparationen av 

legitimiteten. Att vissa omständigheter löper över flera mekanismer pekar mot att dessa tenderar 

att reparera och tillskriva legitimitet på mer än ett sätt. Hädanefter benämns dessa omständigheter 

som gränsöverskridande objekt.  

6.5.1.1 Organisationens och medias utpekande av syndabockar 

Det har visat sig att medias utpekande av syndabockar sammanföll med organisationens 

(proposition 3 och 4) utpekande genom att såväl media som organisationen framhävt samma 

individer som ansvariga för att ha förorsakat redovisningens legitimitetsskada. Likheterna har 

identifierats genom att förekomsterna av kategori C och D sammanföll med varandra.  
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Ett exempel från det empiriska materialet är utpekandet av syndabockar. Där framhävde 

styrelseordförande Bengt Braun att han inte längre har förtroende för vice vd Ulf Spång 

(Affärsvärlden, 2003-04-24), samtidigt som media konstaterade att Spång var “mannen bakom 

redovisningen” (Dagens Industri, 2003-09-24; Dagens Industri, 2003-11-28). I båda dessa fall har 

uttalandena kunnat hänföras till kategori C och D eftersom de understryker hur Spång agerat 

avvikande. Det pekar således mot att stigmatisering, enligt studier presenterade i kapitel 4, från 

de två parterna försiggått under samma år.  

 

Att Skandia utpekat Petersson och Spång som ansvariga betyder, åtminstone utefter vad vi 

diskuterat i tidigare avsnitt, inte bara att Skandia frikopplat sitt egna ansvar och istället framhävt 

hur några få individer agerat på egen hand utan organisationens stöd, utan även att det bidragit till 

legitimitetsreparationen. Av det empiriska material vi funnit i proposition 4 framgår dessutom att 

media fäst uppmärksamhet kring samma individer som Skandia utpekat.  

 

Trots att vi anser att stigmatisering skett av såväl organisationen som av media, pekar våra 

resultat mot att medias stigmatisering varit mer inriktad mot ansvarsfrågan, dvs. vem eller vilka 

som ansvarar för redovisningens felaktigheter. Ett exempel på detta framgår i Affärsvärlden 

(2003-11-18) där Petersson tillsammans Carendi utmålas som ansvariga för redovisningen då de 

två var involverade i ”Project Rainbow” (utformningen av Skandias redovisning). Detta skiljer 

sig från Skandias utpekanden på så vis att Skandia inte tycks fokusera på själva ansvaret, utan 

snarare på att betona hur individerna agerat utan organisationens stöd. Det kan betyda att media 

utsatt Skandia för normativa påtryckningar (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2001) som 

resulterat i att Skandia såg ett behov i att bekräfta medias utpekade syndabockar och inställa sig 

till medias åsikter (Nikolaeva & Bicho, 2011; Wartick, 1992). 

 

Dessa resultat pekar mot att ansvarsfrågan i fallet med Skandia generellt sätt varit av betydelse, 

och utifrån vår modell om hur legitimitet repareras ger det indikationer om att medias synpunkt 

om vem som bär ansvaret för redovisningen är av stor betydelse. Såväl detta som det faktum att 

samma syndabockar (Petersson och Spång) i slutändan utpekats av både media och 

organisationen, ger signaler om att stigmatiseringen är av betydelse för att legitimitetsskadan ska 

överföras och att redovisningens legitimitet repareras.  
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6.5.1.2 Granskningsrapporten 

Ett annat exempel där det visat sig att mekanismerna samverkat är fallet med 

granskningsrapporten som upprättats av Tillinghast, Rydbeck och Tidström. Vi noterade att både 

mekanismen avseende media och organisationens egna möjligheter har visat på att 

granskningsrapporten tycks ha varit legitimerande för redovisningen. Exempel på detta är 

pressmeddelandet från Skandia (2003-04-16) i proposition 2a. Där framförde Skandia att 

granskningsrapportens utredning, vilken varit en av Skandia vidtagen åtgärd, omfattar 

principerna för embedded value-redovisningen. Vad gäller medias legitimerande retorik i 

proposition 5, framtonar media att utredarna ska ”vända på alla stenar” och förhöra personer för 

att komma till rätta med problemen inom Skandia, vilket även inkluderar redovisningens 

felaktigheter. 

 

Granskningsrapporten har således lyfts fram av både media och Skandia. Det innebär att 

Skandias vidtagna åtgärd att tillsätta granskningsrapporten (riktade arbetsinsatser enligt kategori 

A) kan anses ha uppfattats som en tänkbar och rimlig lösning av media eftersom de rapporterat 

om den på ett sätt som om redovisningens brister kommer att åtgärdas (positiv retorik om 

organisationens åtgärder enligt kategori E). Granskningsrapporten kan utifrån media agenda-

teorier (McCombs, 2002; Meyer, 1980; Iyengar, 1990) således tolkas som en viktig angelägenhet 

i Skandiaskandalen som fått fäste i medias agenda. 

 

Från organisationens egen sida är det mer eller mindre självklart att en sådan rapport framhävs 

eftersom den påvisar vad som görs för att åtgärda det som varit felaktigt. Detta har gjorts genom 

att framhäva rapporten som en extern granskning (Suchman, 1995) som dels intygar 

organisationens omgivning om att redovisningen möter allmänhetens förväntningar om att den 

står i linje med sociala riktlinjer och regler, dels som en försäkran om att felaktigheterna inte 

upprepar sig. Detta betonar att granskningsrapporten tycks ha varit av betydelse för såväl medias 

agenda som Skandia själv. 

 

Sett ur medias perspektiv har rapporteringen kring granskningsrapporten varit legitimerande för 

Skandias redovisning eftersom rapporten framhävts som en rimlig lösning som förbättrar 

redovisningen. Legitimiteten kan även tänkas ha reparerats på ett sådant sätt att media upprepade 

gånger förmedlat ett budskap om att Skandias redovisning, genom tillsättandet av 
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granskningsrapporten, är under förbättring vilket då som tidigare framhävt även medför att den 

mediala rapporteringen blir legitimerande.  

 

Granskningsrapporten visade sig dessutom vara gränsöverskridande för de propositionerna som 

behandlade utpekandet av syndabockar. I proposition 4 (medias utpekande av syndabockar) 

framgick av bland annat Aftonbladet (2003-12-02) att rapporten utpekar Petersson, Ramqvist och 

Braun som ansvariga för redovisningen som låg bakom de kritiserade bonusprogrammen. 

Däremot anser vi inte att rapporten utpekat syndabockar på ett sådant sätt som huvudsakligen 

legitimerade redovisningen. Detta eftersom media och organisationen redan innan 

granskningsrapportens offentliggörande ägnat sig åt att utpeka syndabockar och fastställa 

ansvarsfrågan.  

 

Med bakgrund i granskningsrapportens tydliga förekomst i mekanismerna kan vi inte bortse från 

att granskningsrapporten varit ett betydelsefullt gränsöverskridande legitimerande objekt, varför 

vi inte kan exkludera att ett objekt av detta slag har en betydelsefull roll i fråga om Skandias 

redovisnings legitimitetsreparation.  

6.5.2 Den sena förekomsten av regler och policys  

Vilken inverkande roll mekanismen beträffande regler och policys har haft för legitimiteten har 

varit svårt att fastställa. Detta eftersom vi endast fann empirisk förekomst för de berörda 

propositionerna (6 och 7) drygt två år efter skandalåret, och med hänsyn till att resterande 

mekanismer verkat under skandalåret går det inte utesluta att redovisningens legitimitet möjligen 

redan var återvunnen innan dessa propositioner visade förekomst. Samtidigt kan det även ha varit 

så att anpassningen till regler och policys varit en vidtagen åtgärd som egentligen syftat till att 

förbättra den kritiserade redovisningen, bortsett från riktlinjerna från CFO-Forum som kan vara 

ett svar på medias kritik riktad mot Skandias embedded value-redovisningen. Att dessa riktlinjer 

skulle vara ett svar på kritiken baserar vi på att riktlinjerna infördes under december 2003 

(Skandia, 2004, s. 108), vilket var den tidpunkt då redovisningen fick utstå medial kritik. Regler 

och policys var även mindre framträdande på så vis att de enbart omnämndes i 

årsredovisningarna och inte i media. 

 

Trots svårigheten att fastställa när exakt redovisningen blev legitim så bedöms proposition 6 och 

7 trots det vara av betydelse för förklaringen om hur redovisningens legitimitet reparerades. Detta 
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eftersom propositionerna är förenliga med kännetecknen i kategori F och G om att regler och 

policys ska stärka redovisningens kvalitet, samtidigt som resultaten överensstämmer med tidigare 

resonemang om hur det är legitimerande för organisationer att följa regler och policys (DiMaggio 

& Powell, 1983; Deephouse, 1996). Införandet av IAS och ”koden”, samt policyn från CFO-

Forum antyder på att det nyss förda resonemanget stämmer, vilket medför att det inte vore 

orimligt att Skandias redovisning ingett ett sken av att efterlikna andra organisationers mer 

legitima redovisningar genom anpassning av denna till förväntningar och normer om hur 

redovisningen bör se ut. 

6.5.3 Legitimitetsreparerande faktorer 

Våra resultat pekar mot att mekanismerna beträffande media och organisationens egna 

möjligheter, bortsett från förnekelser (proposition 1b och 2b), är de mekanismer som förekommit 

tydligast och som dessutom tycks vara av en mer betydelsefull karaktär sammanhanget. Att dessa 

två mekanismer varit betydelsefulla för reparationen av redovisningens legitimitet förklaras av att 

granskningsrapporten och utpekandet av syndabockar kan förstås som gränsöverskridande 

legitimerande objekt. 

 

Att granskningsrapporten och utpekandet av syndabockar haft en betydelsefull roll i den 

legitimitetsreparerande processen underbyggs av det faktum att medias kritiska rapporteringar 

beträffande Skandias redovisning avtog kraftigt i samband med att granskningsrapporten 

offentliggjordes och ansvarsfrågan fastställdes i slutet av 2003. Utefter våra teoretiska 

referensramar, att utebliven medial bevakning är att likställa med en legitim status (Itule & 

Andersson, 1994; Pfeffer & Salancik, 1978) har således Skandias redovisning ställts i linje med 

allmänhetens förväntningar och sociala riktlinjer och regler (Scott, 2001; Berger & Luckmann, 

1966). Därmed kan Skandias redovisning anses vara förenlig med hur andra organisationers 

redovisning ser ut och blivit förgivettagen av allmänheten.   

 

Gällande mekanismen om regler och policys går det ställa sig frågande till i vilken utsträckning 

dessa bidrog till att reparera legitimiteten då den mediala uppmärksamheten inte förekom när 

dessa propositioner förekom. Det gör att vi å ena sidan inte kan utesluta möjligheten att 

legitimiteten reparerades redan innan redovisningen anpassades till regler och policys. Å andra 

sidan är legitimitet ett förhållandevis abstrakt begrepp som gör det svårt att fastställa exakt vid 

vilken tidpunkt redovisningen blev legitim. Med bakgrund i den teori som berör mekanismen om 
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regler och policys, samtidigt som empirin visade propositionernas förekomst, förklarar varför vi 

inte kan bortse från möjligheten att regler och policys skulle ha haft en legitimerande inverkan. 

Detta eftersom avsaknaden av medial uppmärksamhet inte nödvändigt är en absolut måttstock för 

att avgöra vid vilken tidpunkt redovisningens legitimitet är återvunnen.  

 

Sammantaget är vi av den uppfattning att granskningsrapporten och utpekandet av syndabockar 

är de omständigheter som tycks ha haft en central roll i den legitimitetsreparerande processen. 

Modellen och det tillhörande empiriska materialet ger indikationer om att regler och policys haft 

en legitimerande inverkan, hur stor denna varit är osäkert. 
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Kapitel 7. ABB 

I studiens sjunde kapitel genomförs en empirisk analys av studiens andra fall, vilket även är vårt 

referensfall. Inledningsvis presterar vi det valde fallet, för att sedan övergå till att behandla 

mekanism för mekanism, proposition för proposition. Avslutningsvis sker en sammanfattande 

fallanalys. 

7.1. Fallpresentation  

1995 var det år då ABB presenterade den största vinsten i verksamhetens historia. Under 

slutskedet av 90-talet införde ABB en handlingsplan där olika avyttringar och förvärv inom 

processautomation var aktuella, vilka senare kom att bli en vändpunkt för ABBs framgångsrika 

saga (Carlsson & Nachemson-Ekwall, 2003).  

 

När rapporten för 2000 års första kvartal presenterades var verksamheten värderad till 

rekordsummor och kvartalsrapporten överträffade investerarnas optimistiska förväntningar 

(Carlsson & Nachemson-Ekwall, 2003). Vad som däremot inte framgick var att förvärven inte 

kompenserade för de förlorade intäkter som uppstod på grund av avyttringarna. När ABB sedan 

presenterade årets andra kvartalsrapport gav de redovisade vinsterna upphov till besvikelse. 

Utöver det medförde ABB:s planer att listas på New York-börsen att redovisningen istället 

upprättades i enlighet med US GAAP och inte utefter IAS som tidigare. Detta medförde att, som 

konsekvens av de olika principerna tillåter olika metoder för att redovisa icke-operativa 

intäktskällor såsom fastigheter och försäljning av affärsverksamheter, 40 procent av de 

redovisade intäkterna under 2000 uteblev. (Carlsson & Nachemson-Ekwall, 2003) När 

redovisningen tidigare utgått från IAS tilläts ABB att blåsa upp sitt rörelseresultat med vinster 

från försäljning av dessa tillgångar. 

 

Bytet till US GAAP innebar skillnader i framförallt hur och när förvärv, avyttringar och intäkter 

skulle redovisas. I dessa avseenden var och är US GAAP mer återhållsam, framförallt vad gäller 

redovisning av intäkter (Jones, 2011). Det var dessa skillnader som ABB inte varit helt medvetna 

om vid bytet av regelverk.   

 

Åren innan bytet till US GAAP hade alltså ABB, med dåvarande VD Percy Barnevik i spetsen, 

ägnat sig åt en manipulativ redovisning på så vis att resultat blåsts upp genom att ABB utnyttjat 
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kryphål i IAS som tillät en generös periodisering av framtida intäkter som inte varit tillåten under 

US GAAP (Jones, 2011; Carlsson & Nachemson-Ekvall, 2003). Det var således först när 

redovisningen kom att upprättas utefter US GAAP som dessa felaktigheter uppenbarades, dvs. att 

ABB:s intäkter redovisats långt innan de realiserats.  

 

Detta anses bero på så kallad kreativ redovisning, där förfarandet inte inneburit direkta 

lagöverträdelser, utan snarare att just regelverkens kryphål utnyttjats på ett otillbörligt sätt. Detta 

eftersom ABB:s redovisade vinst regelbundet och medvetet varit uppblåst till följd av att vinster 

genererade från tillgångarna inkluderats (Jones, 2011; Carlsson & Nachemson-Ekvall, 2003). Vid 

bytet till US GAAP uppmärksammades även de asbestrelaterade skadeståndsanspråk som riktats 

mot ett av ABB:s dotterbolag. Det hade visat sig att avsättningarna för dessa under IAS endast 

redovisats genom mindre noteringar när de i själva verket uppgick till stora och betydelsefulla 

belopp. 

 

I sin helhet handlade ABB:s redovisningsskandal således om bristen på transparens i den 

redovisning som Barnevik varit ansvarig för. Till råga på allt uppdagades, till följd av den 

manipulativa redovisningen, även de pensionsavtal och de tillhörande enorma utbetalningar som 

Barnevik legat bakom och som tillföll honom själv och den efterträdande verkställande 

direktören Göran Lindahl.  

7.2 Organisationens egna möjligheter 

7.2.1 Proposition 1a - Åtgärder för ökad transparens i redovisningen 

I denna proposition eftersöktes egna åtgärder vidtagna av ABB som förbättrar legitimiteten för 

redovisningen. I samband med bytet från IAS till GAAP har ABB betonat att åtgärder vidtagits 

för att öka redovisningens transparens. ABB har på eget initiativ bland annat redovisat 

ersättningar till befattningshavare mer detaljerat.  

 

I de inledande sidorna från ABB:s årsredovisning från 2001 framhäver Jürgen Dormann, bolagets 

dåvarande styrelseordförande, att såväl redovisningen som organisationen i sin helhet är under 

förändring. Syftet med detta, och likaledes vår tolkning, är att ABB, åtminstone vad framgår av 

Dormanns ord, vill framhäva deras mål om att uppvisa en transparent redovisning. Detta 

överensstämmer med kategoris A kännetecken om att egna vidtagna åtgärder bland annat avser 

sådant som stärker kvaliteten och kontrollen av redovisningen. Ökad transparens kan i den här 
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situationen anses öka kvaliteten på så vis att det ger allmänheten en större och bättre insikt i hur 

resultatet redovisats. I årsredovisningen 2001 (som publicerades under våren 2002) framgår att: 

 

“Den ändrade organisationsstrukturen och införandet av vedertagna 

redovisningsprinciper i USA (US GAAP) i början av 2001, gjorde det svårt för 

finansmarknaden att följa upp bolagets resultat. Detta åtgärdades så snabbt som möjligt, 

vilket understryker att transparens förblir ett primärt mål.” (ABB, 2001 s. 4) 

 

Jörgen Centerman, bolagets VD och koncernchef, betonar hur förändringar under GAAP i 

redovisningen påvisar ABB:s initiativ att öka transparensen i redovisningen. Han säger bland 

annat att: 

 

“ABB:s initiativ för att öka transparensen förra året inkluderade införande av vedertagna 

redovisningsprinciper i USA (US GAAP). Redovisning sker nu i enlighet med den nya 

divisionsstrukturen, inklusive en särredovisning av Financial Services balansräkning.” 

(ABB, 2001 s. 6) 

 

Även Renato Fassbind, ekonomi- och finanschef, understryker den ökade transparensen. I 

årsredovisningen framgår ett antal frågor som Fassbind ges möjlighet att svara på. Han framhäver 

att ABB vidtagit åtgärder för att anpassa redovisningen till GAAP. Följande framgår: 

 
“På redovisningssidan var det ett år med mycket stora förändringar. För det första 

fullföljde vi övergången till nya redovisningsregler enligt US GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles) med resultaten för år 2000...” (ABB, 2001 s. 25) 

 

Fassbind poängterar dessutom att den ökade transparensen som förändringarna inom 

redovisningen medfört varit en av årets viktigaste händelser. Han framhäver dessutom att 

redovisningen, som konsekvens av de vidtagna åtgärderna som förändrat den, aldrig varit så 

detaljrik och innehållsrik som den numera är. Förändringarna kan därmed förstås som ett led i 

processen att öka redovisningens transparens. På frågan vad som varit årets viktigaste händelse 

svarar Fassbind på följande sätt: 
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“Att öka transparensen, att lägga en stark grund för enhetlig redovisning i framtiden och 

att stärka ABB:s finansiella ställning. Vi redovisar nu mer detaljerad finansiell 

information än någonsin tidigare. (ABB, 2001 s. 25) 

 

Dessutom var årsredovisningen från 2001 det första året då ABB redovisade ersättningar till 

styrelse och koncernledning på individnivå, vilket tidigare endast redovisats i en klumpsumma. 

Med hänsyn till att den ”nya” redovisningen från år 2001 redovisar ersättningarna separat kan 

detta därför förstås som en åtgärd som åtgärdat redovisningens brister genom att Skandia ändrat 

sina principer om hur de ska redovisa ersättningar. Även detta har varit ett kännetecken för vad 

som utgör en egen vidtagen åtgärd.  

 

I ABB:s årsredovisning från 2002 är det fortsatt fokus mot transparensen. I ett aktieägarbrev 

meddelar ABB att året varit svårt men att de gjort framsteg. I brevet framgår att ABB vidtar 

åtgärder för att bibehålla transparensen och ansvaret gentemot kunder, medarbetare och 

framförallt aktieägare.  

 

Sammanfattningsvis framgår det av årsredovisningarna från 2001 och 2002 att ABB vidtagit 

olika åtgärder i syfte att öka redovisningens transparens. Som det redogjorts för i detta avsnitt är 

åtgärderna förenliga med kategoris A kännetecken att vidtagna åtgärder görs för att stärka 

redovisningens kvalitet, varför vi anser att proposition 1a visat sin förekomst. 

 

I fråga om legitimitet och de vidtagna åtgärderna har vi betraktat dessa som att de syftat till att 

understryka ABB:s vilja att upprätta sin redovisning utefter vad som förväntas. Detta tydliggörs 

framförallt av aktieägarbrevet där det framgår att ABB gör stora ansträngningar för att klara av 

att vara transparenta och bära ansvar för deras åtaganden gentemot aktieägare, kunder och 

medarbetare (ABB, 2002 s. 5). Utefter tidigare studier (Lamin & Zaheer, 2012; Suchman; 1995; 

Dowling & Pfeffer, 1975), samtidigt som vi genom kännetecknen visat på propositionens 

förekomst, kan vi därför inte helt utesluta att ABB:s vidtagna åtgärder varit bidragande till att 

redovisningens legitimitet reparerats. 

 

Vi har däremot inte funnit något i de senare årsredovisningarna om att ABB vidtagit åtgärder i 

syfte att stärka redovisningen och öka kvaliteten i denna. En förklaring till detta kan vara att 

åtgärderna vidtagits i samband med när den mediala uppmärksamheten var som mest påtaglig, 
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vilket då förklaras av att ABB såg ett behov av att vidta åtgärder när kritiken väl förekom. Det 

stämmer överens med Brown och Deegans (1998) och Patten (1992) resonemang att ju mer 

media uppmärksammar en angelägenhet som hotar legitimiteten, desto större är responsen från 

organisationens håll. 

7.2.2 Proposition 1b - Förnekelser lyser med sin frånvaro 

I denna proposition har vi eftersökt situationer där ABB i sina årsredovisningar förnekar 

anklagelserna riktade mot deras redovisning. Vi har i årsredovisningarna inte funnit någon 

omständighet som överensstämmer med kännetecknen för kategori B.  

 

Vi har noterat att ABB i sin årsredovisning fört förnekelser. Däremot tycks de snarare ursäkta sig 

för de oegentligheter som Barnevik och Lindahl förorsakat. Det kan förklaras av att det redan vid 

skandalens uppdagande tycks vara klarlagt att det är Barnevik och Lindahl som bär ansvar för 

den omdebatterade redovisningen som föranledde de stora pensionsutbetalningarna. På så vis har 

ABB egentligen ingenting att förneka eftersom de inte tycks bära det huvudsakliga ansvaret. 

Detta tydliggörs i ABB:s årsredovisning från 2002. Bland annat framgår följande: 

 

“I början av 2002 var styrelsen tvungen att säkra pensionsåterbetalningar från två 

tidigare koncernchefer [Percy Barnevik och Göran Lindahl] för betalningar som gjorts 

utöver förpliktelserna. Denna smärtsamma upplevelse ger oss desto fler skäl att tillse att 

vi har bra procedurer för ägarstyrning (se sid 30), så vi kan bidra till att återskapa 

förtroendet för ABB.” (ABB, 2002 s. 5).  

7.2.3 Proposition 2a - Ökad transparens betonas i media 

I denna proposition eftersöktes uttalanden av ABB själva för åtgärder som vidtagits som kan 

betraktas legitimera redovisningen. ABB har uttalat sig ett flertal gånger i media där de betonat 

att redovisningen ska bli mer transparens och att redovisningen av förmåner till ledande 

befattningshavare ska förbättras. 

 

I en artikel från februari 2002 har Kurt Schiltknecht, VD för det bolag som en av ABB:s största 

ägare äger, uttalat sig angående avsaknaden av transparens i ABB:s tidigare årsredovisningar. 

Eftersom just avsaknaden av transparens varit en av orsakerna bakom Lindahls och framförallt 

Barneviks stora pensionsutbetalningar är det med bakgrund i vad som framgått av artiklarna just 
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en ökad transparens som omgivningen efterfrågat. Detta önskemål har ABB tagit hänsyn till. 

Följande framgår: 

 

“Det som hänt nu är i linje med vad vi frågat efter. Bara om man synliggör vilka 

förmåner som finns i företaget kan aktieägarna veta om styrelsen sköter sitt arbete och 

det gäller särskilt i ett bolag som ABB, som har så många problem, säger han [Kurt 

Schiltknecht]” (Dagens Nyheter, 2002-02-14) 

 

I årsredovisningen från 2001 som publicerades den 20 februari 2002, redovisar ABB för första 

gången toppchefernas förmåner vilket även uppmärksammas av media. Denna åtgärd har vi 

betraktat som ett svar på den kritik som riktats mot att ABB:s redovisningar haft en bristande 

transparens. Likt fallet i proposition 1a ligger åtgärderna i linje med kategoris A kännetecken att 

en åtgärd bland annat ska stärka kvaliteten i redovisningen. I en artikel från Göteborgsposten står 

följande. I Göteborgsposten framgår: 

 

“I dag presenteras ABB:s årsredovisning. För första gången innehåller den 

toppchefernas förmåner.” (Göteborgsposten, 2002-02-20) 

 

I samband med att årsredovisningen från 2001 publiceras, går ABB självmant ut och poängterar 

att de vidtagit åtgärder i syfte att öka transparensen i deras redovisning. Även nedanstående citat 

tolkas vara en egen åtgärd enligt kategori A som stärker redovisningens kvalitet på så sätt att den 

visar mer öppenhet. ABB:s talesman Thomas Schmidt uttalar sig på följande sätt: 

 

“Det är första gången vi redovisar ersättningar till koncernledning och styrelse i 

årsredovisningen. Inget förpliktigar oss att göra det. Men vi gör det för att vi vill ha ökad 

öppenhet efter Barnevik-affären” (Svenska Dagbladet, 2002-02-22) 

 

Att ABB, som konsekvens av Barnevik-affären, numera redovisar toppchefernas förmåner och 

därmed ökar deras redovisnings transparens har vi alltså tolkat som ett svar på den efterfrågan om 

ökad transparent som ställts på deras redovisning. En ökad transparens i redovisningen betraktar 

vi som legitimerande då en mer öppen redovisning kan påvisa att organisationens handlingar 

möter allmänhetens förväntningar och sociala normer jämfört med en ”stängd” sådan där 

information lyser med sin frånvaro. Eftersom det faller inom kategorins kännetecken, samtidigt 
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som det även överensstämmer med tidigare teori (restructuring [Suchman, 1995] och 

accommodation [Lamin & Zaheer, 2012]), har vi tolkat det som åtgärder som vi inte kan bortse 

från eventuellt haft en legitimitetsreparerande inverkan på ABB:s redovisning. 

 

I likhet med proposition 1a, kan tidpunkten för ABB:s uttalanden om åtgärder i media även anses 

bero på att medial uppmärksamhet ökar benägenheten att kommunicera att de vidtagit åtgärder 

inom organisationen när kritik riktas mot dem. 

7.2.4 Proposition 2b - Barneviks förnekelser  

Vi har i denna proposition eftersökt omständigheter där ABB i media förnekar de anklagelser 

som riktats mot deras redovisning. Förnekelser om att redovisningen skulle ha varit missvisande 

och bristfällig har förts av ABB:s tidigare VD Percy Barnevik. Förnekelserna har dock inte 

bedömts vara godtagbara och därmed inte haft en legitimerande effekt på ABB:s redovisning. 

 

Redan vid skandalens uppdagande verkar det ha varit klarlagt att det inte varit ABB som 

organisation som förorsakat den bristande redovisningen och pensionsutbetalningarna. Fokus har 

istället riktats mot Barnevik och det tycks vara mer eller mindre fastställt av media och ABB att 

det varit han som huvudsakligen förorsakat skadorna, dvs. de stora pensionsutbetalningarna som 

inte redovisats. Som i proposition 1b, att ansvarsfrågan vid skandalens utbrott redan tycks ha 

varit fastställt, kan det förklara varför vi inte funnit något som överensstämmer med kategoris B 

kännetecken och som dessutom antyder på att ABB förnekar.  

 

Däremot har vi identifierat ett antal tillfällen där Barnevik uttalat sig på ett sådant sätt att det kan 

anses vara förenligt med våra kännetecken för en förnekelse. I en intervju svarar Barnevik på ett 

sådant sätt att hans uttalanden (förnekelse) överensstämmer med kännetecknet i kategori B, att 

problemet framhävs som en olyckshändelse som ”bara råkade hända”. Barnevik uppger att hans 

ersättning håller en amerikansk nivå och att avtalet helt enkelt tillät detta, varför det faller inom 

kategorin. Följande framgår: 

 

“Ja, jag hade ju en, kan man säga, en amerikansk ersättningsnivå i en europeisk miljö. 

Och det här pensionsavtalet jag hade, avtalen jag hade, kan man säga ersatte 

optionsavtal. Vi hade inga optionsavtal under den här tiden.” (Göteborgsposten, 2002-

02-18) 
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Det tycks således vara så att Barnevik inte vill kännas vid att redovisningen skulle varit bristfällig 

och att pensionsutbetalningarna om närmare en och en halv miljard skulle vara stötande. Istället 

jämför han sin ersättning med den amerikanska ersättningsnivån för att påvisa att den inte varit 

stötande. Barnevik tycks därmed vara av den uppfattningen att informationen beträffande 

pensionsutbetalningarna inte är av sådan karaktär att den kan anses vara stötande och olämplig 

för ABB att redovisa. Trots det redovisades inte informationen. När frågan sedan ställs om varför 

pensionsutbetalningarna överhuvudtaget blev så stora svarar Barnevik att: 

 

“Det blev mycket för att bolaget gick bra de här åren.” (Göteborgsposten, 2002-02-18) 

 

Vad gäller bristen på transparens i ABB:s redovisning antyder Barnevik på en viss ånger kring 

just detta. Han beklagar sig över faktumet att ABB tillämpat de regler som gällde i Schweiz. Det 

första av nedanstående citat tolkar vi som en förnekelse på så vis att Barnevik tycks ta avstånd 

från anklagelserna om att redovisningen haft en uppenbart bristande transparens, och istället 

fokuserat på att det snarare varit gällande praxis i Schweiz som rättfärdigade att han inte skulle ha 

gjort fel.  

 

En sådan förnekelse stämmer överens med kännetecknet för en förnekelse, att motargument 

framförs om att redovisningen inte varit felaktig. I detta fall tolkar vi detta motargument vara 

grundat på att de stora bonusutbetalningarna uppstod som en konsekvens av att regelverk gav 

utrymme för det. När frågan sedan ställs om Barnevik ångrar bristen på genomskinlighet 

(transparens) uttrycker sig han på följande sätt: 

 

“Ja, att man följde praxis i landet [Schweiz] vid den tiden och på det stället du var.” 

(Göteborgsposten, 2002-02-18) 

 

Utöver det, skriver Göteborgsposten några dagar senare i en artikel att Barnevik snarare förklarar 

och beklagar sig över felaktigheterna (vilka bland annat avser redovisningen). Uttalandet 

uppfattar vi inte vara något som kan hänföras till kategori B, utan snarare är av en erkännande 

och förklarande karaktär. Följande framgår: 
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“Percy Barnevik vidhåller i sitt skriftliga uttalande att han agerat korrekt, men han 

beklagar ändå att det blev som det blev.” (Göteborgsposten, 2002-03-11) 

 

Vad gäller den legitimerande inverkan är vår bedömning att ingen av Barneviks förnekelser har 

varit legitimerande för redovisningen. Detta eftersom media framställer förnekelserna som 

otrovärdiga på så vis att Barnevik snarare är ute efter att förbättra sitt eget anseende, men även 

för att förnekelserna angående redovisningens felaktigheter inte verkar godtas av media enligt 

kategoris B kännetecken. Vi har således inte funnit empiriskt material som antyder på att media 

har godtagit förnekelserna. Barneviks förnekelser motsvarar därmed inte den 

legitimitetsreparerande strategin deny (Suchman, 1995) eftersom han inte verkar ha ändrat 

organisationens omgivnings åsikter. 

7.2.5 Proposition 3 - ABB:s syndabock Barnevik 

För denna proposition har ABB:s eget utpekande av syndabockar som ansvariga för 

redovisningens legitimitetsskada eftersökts. ABB har utpekat dess tidigare Vd Percy Barnevik 

som ansvarig för en rad olika brister inom ABB. ABB har framfört kritik som grundat sig i att 

Barnevik varit ansvarig för redovisningens bristande transparens.  

 

Redan i ett tidigt skede under skandalen så föll Barnevik, och i en liten utsträckning även Göran 

Lindahl, bara inte under ett dömande av massmediala skriverier, utan även från ABB själva. Då 

skandalen visade sig kretsa mycket kring dessa enskilda personer, har vi funnit flertal exempel 

där ABB själva i media utpekar framförallt Barnevik, men också Lindahl som ansvarig. I 

årsredovisningarna, däremot, har vi inte funnit några indikationer om att dessa två skulle ha 

utpekats. Barnevik och Lindahl tycks i huvudsak förekomma i sammanhang där fokus ligger på 

pensionsutbetalningarna och återbetalningen av dessa. 

 

I en artikel från Expressen framgår det att ABB:s styrelse inte tycker att Barnevik och Lindahl 

har skött sitt arbete på ett helt korrekt sätt. Det passar in på kännetecknet att organisationen 

(styrelsen) strävar efter att lägga över ansvaret på några få individer. Följande framgår: 

 

“Om du läser mellan raderna framgår det att styrelsen anser att allt inte gått rätt till, 

säger Kurt Schiltknecht.” (Expressen, 2002-02-14) 
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Andra tidningar, så som Aftonbladet, bekräftar att ABB:s nya styrelse inte anser att Barnevik och 

har förvaltat bolaget på ett önskvärt sätt, vilket bland annat tagit sig uttryck i att ABB kräver en 

delvis återbetalning av pensionsutbetalningarna. I en artikel från Aftonbladet, som baseras på en 

anonym “intern källa från ABB” framgår bland annat att ABB:s egen styrelse, utredningar och 

jurister själva anklagar Barnevik för begångna fel och att de fattat misstankar mot Barnevik att 

han har brutit mot interna regler. Detta signalerar att Barnevik agerat på egen hand utan 

organisationens stöd och antyder på att Barnevik uppfattas som avvikande och att hans handlande 

varit orättvist. Det överensstämmer med några av kännetecknen för kategori C, att organisationen 

strävar efter att frikoppla sitt eget ansvar och att den utpekade framställs som att ha handlat 

orättfärdigt. Det framgår att: 

 

“... Barnevik segdrog på sin redovisning av villkoren för Göran Lindahls avgång. Först 

efter flera styrelsemöten, på sensommaren 2001, tog han bladet från munnen. Det visade 

sig då att Göran Lindahl hade rätt till 530 miljoner kronor i ett kombinerat pensionsavtal 

och avgångsvederlag. Styrelsen togs helt på sängen och undrade hur detta var möjligt...” 

(Aftonbladet, 2002-02-15) 

 

Utöver ovanstående artikel finns det ett flertal artiklar (främst under 2002) där ABB uttalat sig på 

ett sådant sätt att det överensstämmer med kategorins kännetecken. Ett exempel är i Sydsvenskan 

där ABB uttrycker sig på ett sätt som antyder på att Barneviks beslut vad gäller pensionsavtalen 

genomförts på ett sätt där han agerat omdömeslöst, vilket har likheter med kännetecknet att den 

utpekade agerat på ett sätt som inte stöds av organisationen: 

 

"Styrelsen har kommit fram till att beslutet för förmånerna har fattats på olämpliga 

grunder, förklarar ABB:s nya styrelse.” (Sydsvenskan, 2002-02-14) 

 

Med hänsyn till att ABB:s styrelse påpekar att Barnevik inte har styrt ABB på ett önskvärt sätt, 

varit långsam med att redovisa information, undanhållit information m.m., samtidigt som det 

faller inom ramen för kategori C, tolkar vi det som att ABB utpekat Barnevik som syndabock.  

 

I enlighet med våra kännetecken för när utpekande av syndabock av organisationen själv sker så 

kan vi därmed utgå från att det har förekommit gällande Barnevik. På grund av att styrelsen 
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försöker utmåla Barnevik som manipulativ och avvikande från ABBs värderingar så ges ett sken 

av att legitimitetsskadan ska hänföras Barnevik och inte organisationens redovisning.  

 

I linje med Suchmans (1995) disassociation och Lamin och Zaheers (2012) decoupling, har ABB 

frikopplat sitt eget ansvar genom att betona att det är just Barneviks handlande som åsamkat 

skadorna. Att Barnevik utpekats som syndabock går att jämföra med tidigare empiriska resultat 

(Sutton & Callahan, 1987; Warren, 2006) som påvisat att när bolagets VD, i samband med att 

skandaler uppdagas, inte har handlat på ett önskvärt sätt enligt organisationen så utpekas denna 

som ansvarig. Detta, men även det faktum att vi kan placera omständigheterna inom kategori C, 

medför att vi inte kan förbise att ABB:s utpekande av Barnevik som syndabock haft en 

legitimitetsreparerande verkan genom att legitimitetsskadan överförts.  

 

Att Barnevik utpekades av ABB själva under 2002 när ABB såväl som Barnevik var mest 

uppmärksammat i media ser vi kan grunda sig i två olika anledningar. Å ena sidan så kan 

utpekandet av Barnevik av ABB själva bero på att han hamnade under kraftig medial kritik, 

vilket fick ABB själva att även föra ett drev mot honom. Å andra sidan kan det också bero på att 

ABB tillsatte en ny styrelse i samband med skandalen, där denna styrelse betraktade Barnevik ur 

ett mer kritiskt perspektiv än vad den gamla styrelsen gjorde.  

7.3 Media 

7.3.1 Proposition 4 - Företagsstjärnan som blev ett svart hål 

I föreliggande proposition eftersöktes material där media och inte organisationen utpekat 

syndabockar. Medialt utpekande av ABB:s före detta vd Barnevik har varit mycket tydlig i vårt 

urval av artiklar. Media har framhävt Barnevik som en avvikande individ som är att se som 

ansvarig för redovisningens felaktigheter. 

 

Barnevik framstod innan skandalen som en mycket framträdande entreprenör inom ABB, som 

under sin tid som VD skapade stora framgångar och genererade höga vinster. Det skulle senare 

visa sig att denna framgångssaga grundade sig i bland annat redovisningsmässiga aspekter. Media 

ansåg att redovisningen blivit skönmålad och att Barnevik var att betrakta som ansvarig. 

 

I majoriteten av artiklarna i vårt urval, under 2002, betonas det att Barnevik är ansvarig för 

skandalen. Mer sällan har det förekommit sådana formuleringar att enbart ABB som organisation 
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står som ansvarig. Mycket av rapporteringarna behandlar huruvida Barneviks pension från ABB 

är oacceptabelt hög. Skriverierna framhäver att Barnevik lyckades skapa sig en sådan hög 

pension genom att manipulera ABB:s redovisning, vilket även föranledde stigande aktiekurser 

och höga vinster. 

 

I nedanstående citat målas Barnevik upp som att ha avvikit från sociala normer på så vis att han 

anses ha varit en lögnare. Det har även varit ett av kännetecknen för kategori D. Barnevik 

likställs i rapporteringen med ett ”svart hål” vilket är förenligt med kännetecknet att media 

använder negativt laddade ord. Vi har därmed hänfört rapporteringen till kategori D om att media 

utpekar en syndabock. Följande går att utläsa: 

 

“För ABB:s tiotusentals aktieägare måste nyheterna om Barneviks superpension komma 

som en bitter chock. Barnevik och ABB har ägnat sig åt kreativ bokföring i åratal. När 

redovisningen lades om efter amerikanska regler avslöjades att företagsstjärnan var ett 

svart hål. Han har lurat människor att köpa aktier i ABB på fel premisser, sa 

finansmannen” (Aftonbladet 2002-02-14) 

 

I andra artiklar under 2002 utmålas Barnevik som en ”usel figur”, vilket likt citatet ovan visar på 

att media anser att han agerat på ett sätt som varit avvikande. Detta exempel är också förenligt 

med kännetecknet att en utpekad ska ha utmålats med negativt laddade ord. Följande framgår: 

 

“... I åratal har Percy Barnevik hyllats bortom alla proportioner, inte minst i affärspress. 

Nu är det ingen måtta på vilken usel figur han är. ABB:s resultat var skönmålat under de 

nio år som Percy Barnevik var vd, skriver Dagens Industri.” (Göteborgsposten 2002-02-

24) 

 

Andra tidningar, så som Expressen och Affärsvärlden, har även ifrågasatt huruvida kompetent 

Barnevik har varit som företagsledare. Detta är ytterligare ett kännetecken i kategori D. Här 

betonas också att Barnevik, tillsammans med Lindahl, ägnat sig åt missvisande redovisning: 

 
“Nu ifrågasätts öppet hela Percy Barneviks livsgärning. Plötsligt beskriver 
ekonomijournalister en verklighet bakom framgångsmyten ABB som de tidigare sällan 
berättat om åtminstone inte så här tydligt. Affärsvärlden: Mytbildningen kring Barneviks 
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påstådda genialitet var betydande… Ekonomisajten E24: Barnevik och Lindahl har i kraft 
av det förtroende de åtnjutit kunnat skönmåla ABB:s bokföring under flera år...”. 
(Expressen, 2002-03-04) 

 
Göteborgsposten poängterar att Barneviks pensionsavtal aldrig hade varit möjligt om 

redovisningen varit mer transparent. I likhet med andra tidningar konstaterar Göteborgsposten att 

Barnevik segdrog med att redovisa sitt egna och Lindahl pensionsavtal. I artikeln framgår också 

att: 

 

“Med krav på en öppen redovisning hade svindlande avtal som Percy Barneviks aldrig 

kunnat träffas” (Göteborgsposten, 2002-05-08) 

 
Barnevik har alltså av media omskrivits som en inkompetent och usel person som på egen hand 

manipulerat redovisningen. Med hänsyn till förekomsten av kännetecknen i kategori D är vi av 

den uppfattning att medial stigmatisering av Barnevik har skett på ett sådant sätt som tidigare 

studier (exempelvis Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008; Pozner, 2008; Reuber & 

Fischer, 2010; Warren 2003; 2007) föreskrivit.  

 

Med utgångspunkt i Scotts (2004) studie, som visat hur media stigmatiserade Maytags VD för 

bolagets ekonomiska problem, är vår tolkning att Barnevik stigmatiserats på ett liknande sätt. 

Detta eftersom media utpekat Barnevik som ansvarig och omskrivit honom med en negativ 

framtoning. Eftersom vi funnit material som visar på förekomsten av denna proposition, 

samtidigt som det överensstämmer med kategoris D kännetecken, finns det utrymme att tolka 

detta som att legitimitetsskadan flyttats bort från redovisningen till Barnevik. Av den orsaken, att 

Barnevik vid skandalens uppdagade inte längre var kvar inom organisationen, skulle det i sådant 

fall betyda att legitimitetsskadan befinner sig utanför organisationen och redovisningen.  

 
Medias fokus har till stor del riktats mot Barneviks ansvar. I fråga om Lindahl, som även 

förekom i negativa sammanhang tillsammans med Barnevik, har inte Lindahl kvalificerat sig som 

en syndabock enligt för våra kännetecken för kategori D. Förklaringen till detta är att Lindahl 

förekom i samband med att Barnevik omskrevs och att det snarare var Barnevik som media ansåg 

vara den ansvarsbärande individen. Lindahl har enligt vår bedömning alltså inte framstått som 

den person som huvudsakligen ansvarade för redovisningen. Enligt medias nyhetsbevakning 

tycks Lindahl snarare endast ha ansvarat för hans egen pensionsutbetalning, samtidigt som 
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Barnevik ansågs ansvara för såväl pensionsutbetalningarna som den bakomliggande 

redovisningen. Det förklarar varför Lindahl inte passat in som syndabock enligt kännetecknen för 

kategori D som avser just redovisningen. Däremot hade Lindahl möjligtvis kunnat betraktas som 

syndabock ur andra aspekter än redovisningen. Det ligger emellertid utanför studiens syfte att 

undersöka.  

 

Att Barnevik kan anses ha blivit utpekad av media kan finna en tänkbar förklaring i att 

utpekandet av honom skedde i samband när skandalen ansågs vara aktuell och föremål för medias 

agenda (Ader, 1995; McCombs, 2002; Meyer, 1980). I och med att skandalen kan anses ha blivit 

inaktuell efter 2002, kan det förklara varför vi inte funnit fler utpekanden av syndabockar för 

redovisningen efter detta år.  

7.3.2 Proposition 5 - Avsaknad av legitimerande retorik 

I denna proposition har vi eftersökt legitimerande retorik framförd av media. I vårt urval av 

artiklar fann vi inte någon återkommande legitimerande retorik för ABB:s redovisning, dvs. en 

sådan retorik som ideligen lyfts fram av media som ger skenet av att redovisningen inte är så illa 

som det har antytts på, eller att redovisningens felaktigheter är på väg att åtgärdas. I artiklarna 

fann vi inte något genomgående tema som vid ett flertal gånger upprepades som vi kunnat tolka 

som legitimerande för ABB:s redovisning. Däremot fann vi ett fåtal artiklar med innehåll som 

har bedömts vara legitimerande för ABB:s redovisning.  

 

I Dagens Nyheter 2002-02-18 nämns det att ABB:s redovisning har förhållit sig till 

hemmabörsens regler i Zürich, trots att ABB även är noterat på Stockholmsbörsen. Av den 

anledningen att bolag har rätten att redovisa enligt regler på hemmabörsen så ges undantag för 

bolag att redovisa enligt hemmahörande börsregler på Stockholmsbörsen, säger Bengt Rydén, 

dåvarande chef för Stockholmsbörsen. Rydén fortsätter med att förklara att dispens ges till vissa 

bolag, och att det blir svårt för Stockholmsbörsen att översätta utländska bolags regler till svenska 

sådana. I en annan artikel fortsätter Rydén vidare på samma tema där han ger uttryck för att 

ABB:s redovisning faktiskt har följt regler och inte varit avvikande på Stockholmsbörsen. Han 

betonar dessutom att ABB fick dispens att redovisa på sådant sätt som de gjorde.  

 

Att media på eget initiativ rapporterat om detta tolkar vi som en legitimerande retorik eftersom 

det ger intrycket av att ABB:s redovisning inte skulle vara bristfällig utan snarare korrekt, vilket 
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ställer den i linje med hur andra organisationers mer legitima redovisningar ser ut. Som tidigare 

framhävt tillskrivs organisationen legitimitet när den efterliknar den stora massan av 

organisationer (Deephouse, 1996). På liknande sätt kan det vara för ABB:s redovisning.  

Nedanstående citat är ett exempel på när media självmant fört en retorik som vi tolkat som 

legitimerande enligt kännetecknet i kategori E, att media framställt redovisningen som felfri 

genom att den har följt regler. Följande framgår: 

 

“Svenska bolag noterade på Stockholmsbörsen har också hårdare redovisningskrav. De 

måste i sin årsredovisning ange löne- och pensionsvillkor för de ledande 

befattningshavarna. Utländska bolag, som är noterade även på andra börser, kan 

däremot få dispens och det fick ABB” (Göteborgs Posten, 2002-02-18). 

 

Däremot har artiklar av liknande karaktär inte förekommit mer än någon enstaka gång i vårt 

urval. Med hänsyn till den låga förekomsten av dessa artiklar, så görs bedömningen att 

kännetecknet i kategori E, att artiklar med legitimerande retorik ska förekomma ett flertal gånger, 

inte vara uppfyllt. Denna bedömning görs med motiveringen att vi betraktar det som att ett fåtal 

artiklar möjligen endast bidrar med en sådan legitimerande effekt i ABB:s redovisning som i det 

stora sammanhanget inte ger någon större inverkan på legitimiteten. Eftersom vi inte hänfört 

detta empiriska material till kategori E, är vi av den uppfattningen att media inte fört en 

återkommande legitimerande retorik som skulle förmått ABB:s redovisning att bli förgivettagen 

och legitim (Berger & Luckmann, 1966; Green, 2004). 

7.4 Regler och policys 

7.4.1 Proposition 6 - GAAP paradoxala karaktär 

I denna proposition eftersöktes införandet av redovisningsregler i ABB som eventuellt haft 

legitimerande effekter på redovisningen. ABB:s redovisningsskandal grundade sig i att ABB bytte 

från ett regelverket IAS till GAAP. Själva bytet var orsaken till att brister inom redovisningen 

uppdagades till följd av att redovisningen under GAAP inte tillät ABB att redovisa bland annat 

intäkter och avsättningar på ett sådant sätt som de tidigare gjort. I och med att bytet till GAAP 

både blottade brister inom redovisningen och samtidigt påvisade att ABB:s redovisning 

hädanefter följer ett mer strängt regelverk, kan bytet till GAAP betraktas som legitimerande då 

redovisningen, samtidigt som den visade sig vara bristfällig, också visade sig nu följa ett mer 

strikt och transparent regelverk (Carlsson & Nachemson-Ekwall, 2003).  
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Den bidragande transparens som GAAP bidrar med var en aspekt som ABB uppmärksammade i 

både sin årsredovisning för 2001 och 2002. Däremot var inte införandet av GAAP tvingande för 

ABB. Införande av GAAP (precis innan skandalen) grundade sig snarare i att verksamheten 

skulle expandera och anpassas till USA där ett behov förelåg att anpassa redovisningen till det 

amerikanska regelverket. Eftersom börsnoteringen i USA inte var ett tvång kan även bytet till 

GAAP anses ha skett på frivilliga grunder. Därför tolkar vi det som att kännetecknet i kategori F, 

att regeln ska vara tvingande, inte är uppfylld. Samtidigt som bytet medförde att redovisningens 

felaktigheter uppenbarades och att redovisningen därigenom ådrog sig en legitimitetsskada, var 

bytet till GAAP även legitimerande på så vis att ABB:s redovisning anpassades till ett mer strikt 

regelverk som inte tillät den typ av redovisning som skett utifrån IAs. 

  

Vi kan därför inte bortse från att bytet till GAAP överensstämmer med kännetecknet i kategori F 

att en regel stärker redovisningens kvalitet. Därför tolkar vi ABB:s anpassning till GAAP som en 

egen åtgärd som får ABB:s  “nya” redovisning (dvs. den som är upprättad enligt GAAP) att 

efterlikna andra organisationers redan legitima redovisning, vilket enligt Deephouse (1996) är 

legitimerande. Den gamla kritiserade redovisningen utefter IAS blir således en redovisning 

förknippat med brister som ABB lämnar bakom sig. Den kvalitetshöjande effekten motiveras av 

att ABB:s redovisningar från och med 2001 och åren därefter är mycket detaljrika i hur GAAP 

definierar ABB:s ekonomiska ställning, men också för att poster som tidigare inte har redovisats 

tillräckligt öppet numera redovisas med en betydlig större transparens.  

 

Ett exempel på detta är ABB:s avsättningar för de asbestrelaterade skadorna. Dessa tvingades 

redovisas till ett högre belopp i och med införandet av GAAP. Ett högre redovisat belopp kan 

därmed anses avspegla den ekonomiska verkligheten på ett mer tillförlitligt sätt eftersom 

prognosen snarare är försiktig. Med bakgrund i detta är vår tolkning att GAAP kan ha medfört 

legitimerande konsekvenser för ABB:s redovisning, trots att det var bytet till GAAP som 

uppenbarade redovisningens felaktigheter. Bytet medförde även att ABB kom att redovisa sådana 

företeelser som de med IAS inte haft avsikt att redovisa.  

 

Med hänsyn till att det kvalitetshöjande kännetecknet anses vara uppfyllt kan vi inte bortse från 

att GAAP bidragit med att reparera redovisningens legitimitet. Att ABB anpassat sin redovisning 

till GAAP anser vi däremot inte vara en åtgärd (accommodation [Lamin & Zaheer, 2012], 
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restructure [Suchman, 1995]) som syftat till att åtgärda redovisningen eftersom bytet till GAAP, 

som vi redogjort för ovan, var en konsekvens av deras börsnotering i USA. Bytet tycks således 

inte ha genomförts med ändamålet att öka transparensen, utan snarare att den ökade transparens 

kan anses vara en oförutsedd konsekvens.  

 

Paradoxalt nog landar vi i en bedömning att GAAP både fick redovisningen att ådra sig en 

legitimitetsskada samtidigt som vi inte helt kan bortse från att GAAP, i och med den ökade 

transparensen, möjligen haft en legitimitetsreparerande inverkan på redovisningen.  

7.4.2 Proposition 7 - Införandet av Swiss Code of Best Practice 

I den sista propositionen eftersöktes om policys implementerats i ABB:s redovisning och om detta 

haft några legitimerande effekter. ABB införde 2002 policyn Swiss Code of Best Practice i sin 

redovisning, vilket kan jämföras med en kod som motsvarar Svensk Kod för Bolagsstyrning i 

Schweiz.  

 

Som citerat i tidigare propositioner gick ABB:s talesperson Schmidt ut i media och förklarade hur 

de för första gången inkluderat ersättningar till koncernledning och styrelse i årsredovisning. 

Detta uttalande görs i slutet av februari 2002, men redovisningen av ersättningarna görs i 2001 

års årsredovisning. I årsredovisningen från 2002 framgår, till skillnad från 2001, att ABB utfäster 

sin ägarstyrning till “striktaste internationella standarder och allmänna principerna i Swiss Code 

of Best Practice” (ABB, 2002 s. 30). Det framgår dessvärre inte om den ökade transparensen 

(dvs. redovisningen av ersättningarna) är en direkt konsekvens av Swiss Code of Best Practice. I 

2002 års årsredovisning är redovisningen av ersättningarna däremot något mer specifik än 2001, 

vilket kan vara en följd av Swiss Code of Best Practice.  

 

Utöver dessa årsredovisningar har vi inte funnit indikationer om att ABB implementerat andra 

policys eller riktlinjer i syfte att öka transparensen och förbättra redovisningen. I 

årsredovisningarna för år 2003 och 2004 omnämns dock Swiss Code of Best Practice i samma 

utsträckning som i 2002 års årsredovisning.  

 

Att ABB, till följd av att de implementerat Swiss Code of Best Practice, ökat transparensen av sin 

verksamhet i sin redovisning kan utifrån tidigare studier (Deephouse, 1996; DiMaggio & Powell, 

1983) innebära att dessa policys varit legitimerande. Detta eftersom det finns mer redovisad 



 

 
126 

information beträffande ABB:s interna styrning. Det kan även innebära att ABB tenderar att 

frivilligt vidta sådana åtgärder som förmår organisationen att efterlikna andra organisationer som 

tillämpar Swiss Code of Best Practice, något som i sig är legitimerande enligt Deephouse (1996).  

 

Att ABB tillämpat Swiss Code of Best Practice kan mot bakgrund i Lamin och Zaheers (2012) 

studie även förstås som accommodation. Den legitimerande effekten kan då anses uppstå då 

genom själva policyn tillämpas, inte när den utfärdas. På så vis är det alltså på ABB:s eget 

initiativ som de legitimerande effekterna uppstår.   

 

Införandet av Swiss Code of Best Practice instämmer med våra kännetecken i kategori F, att 

implementeringen av en kvalitetshöjande policy för redovisningen som härstammar från en 

extern aktör. Med hänsyn till detta, samtidigt som vi argumenterat för de eventuella legitimerande 

effekter implementeringen av policyn medfört, kan vi inte helt utesluta idén att policys i detta fall 

varit gynnsamt för ABB:s redovisnings legitimitet.  

7.5 Sammanfattande fallanalys 

I sin helhet kan vi i fallet med ABB konstatera att vi funnit empiriskt material som visar 

förekomsten av alla tre mekanismerna, närmare bestämt proposition 1a, 2a, 3, 4, 6 och 7. Det 

innebär att vi inte funnit något material som pekar mot att ABB fört förnekelser i varken 

årsredovisningarna eller media (proposition 1b och 2b). Media tycks inte heller ha fört någon 

återkommande legitimerande retorik beträffande ABB:s redovisning (proposition 5).  

 

Däremot tycks mekanismerna beträffande organisationens egna åtgärder och media sammanfalla 

rent tidsmässigt. Som tydligast blev det i proposition 1a beträffande ABB:s egna vidtagna 

åtgärder där uppmärksamheten kring dessa i årsredovisningarna visade sig avta i takt med att 

medias (negativa) rapportering tonades ut. Under 2002 var den mediala rapporteringen som allra 

störst och det var således under detta år som proposition 1a visade sin förekomst.  

 

Vad som är anmärkningsvärt i sammanhanget är att vi efter 2002 inte fann något i ABB:s 

årsredovisningar som antyder på att ABB fortsatt vidta åtgärder i syfte att öka transparensen. I 

årsredovisningen från 2001, vilken offentliggjordes under skandalåret 2002, var det ett stort fokus 

mot de åtgärder som ABB både vidtagit och planerar att vidta i syfte att öka transparensen och 

därigenom förbättra redovisningen.  



 

 
127 

 

Det ger signaler om att medias rapportering fungerar som en normativt pådrivande faktor i fråga 

om organisationens benägenhet att vid redovisningsskandaler framhäva information om åtgärder 

som vidtas för att förbättra redovisningen. Detta överensstämmer med tidigare studier (Brown & 

Deegan, 1998; Patten 1992) som påvisat hur negativ medial rapportering ställer högre krav på att 

en organisation frivilligt redovisar information.  

7.5.1. Gränsöverskridande objekt 

7.5.1.1 Barnevik - Den omtalade syndabocken 

Avsaknaden av empiri för legitimerande förnekelser som överensstämmer med kategoris B 

kännetecken, att förnekelser ska godtas (och ändra omgivningens uppfattning om redovisningen 

[Dowling & Pfeffer, 1975; Lindblom, 1993; Suchman, 1995]) av allmänhet för att få en 

legitimerande effekt, kan förklaras av att det vid skandalens uppdagande redan varit klarlagt 

beträffande frågan vem som bär ansvar för redovisningens brister. Vi ser det som en möjlig 

förklaring till varför ABB inte haft något att förneka, ty inte ABB, utan snarare Barnevik, tycks 

anses vara den som ska bära ansvar för vad som skett. 

 

Att så vore fallet överensstämmer med den empiri som förekommit i samband med proposition 3 

och 4 beträffande utpekandet av syndabockar från organisationen och media. Där visade det sig 

att såväl media som ABB riktat skarp kritik mot framförallt Barnevik och att Barnevik i ett tidigt 

skede blev utpekad som syndabock. Huruvida media förmått ABB att utpeka Barnevik som 

syndabock genom normativa påtryckningar (DiMaggio & Powell, 1983), eller om ABB självmant 

gjort det valet, förblir däremot något osäkert med hänsyn till det tidiga fastställande från båda 

parter att Barnevik är ansvarig. Det verkar åtminstone vara klarlagt att både media och 

organisationen har ägnat sig åt s.k. stigmatisering (Pozner, 2008; Reuber & Fischer, 2010; 

Warren, 2003: 2007; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008).  

 

Från ABB:s håll har styrelsen bland annat påpekat att Barnevik agerat omdömeslöst 

(Sydsvenskan, 2002-02-14) då styrelsen ansåg att Barnevik fattat beslut på olämpliga grunder. 

Vid ungefär samma tidpunkt skriver Göteborgsposten (2002-02-24) att Barnevik är en “usel 

figur” som har “skönmålat ABB:s resultat”. Utöver att medias och ABB:s utpekande av Barnevik 

överensstämmer med de nyss refererade studierna, faller uttalandena även inom ramen för 
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kännetecknen i kategori C och D, att individer skildras som omdömeslösa och omskrivs med 

negativa ord.  

 

Eftersom Barnevik är den gemensamma faktorn mellan proposition 3 och 4, så betraktar vi 

utpekandet av honom som en gränsöverskridande omständighet som kan tänkas ha varit 

framstående i fallet med ABB. Varför just Barnevik kom att bli utpekad kan höra samman men 

hans välrenommerade rykte och kända status. Att han skulle vara populär framgår av exempelvis 

Göteborgsposten (2002-02-24) där han skildras som en person som “... i åratal hyllats bortom alla 

proportioner” samtidigt som han utmålas som en ‘usel figur’. Det är tänkbart att hans rykte och 

kända status underlättat utpekandet av honom som syndabock, vilket kan förklaras utifrån de 

studier som framhäver att media genom sina rapporteringar kan styra vilka frågor som 

allmänheten anser vara angelägna (McCombs, 2002; Meyer, 1980; Brown & Deegan, 1998; 

Ader, 1995). Att Barnevik redan innan skandalen var allmänt känd och uppmärksammad tror vi 

kan ha varit gynnsamt för redovisningens legitimitet när Barnevik utpekades. Detta eftersom 

kändisskapet rimligen medför att stor uppmärksamhet fästs både vid honom och vid det faktum 

att han är att se som ansvarig för redovisningens felaktigheter.  

 

Barneviks kändisskap kan således ha inneburit att det i större utsträckning uppmärksammas att 

legitimitetsskadan snarare åligger honom och inte i ABB:s redovisning, varför utpekandet av just 

Barnevik kan ha varit betydelsefullt i sammanhanget. Enligt Rindova et al. (2006) leder 

”kändisskap” hos en VD till att de erhåller stor uppmärksamhet och förknippas med stort 

ansvarstagande vilket vi anser överensstämmer med våra resonemang om Barnevik. Det är därför 

inte helt osannolikt att Barneviks kändisskap varit gynnsamt för redovisningens legitimitet 

eftersom det tycks ha dragit till sig uppmärksamhet samtidigt som mindre fokus riktas mot 

redovisningen.  

7.5.1.2 Ökad transparens legitimerar redovisningen 

Vi har även uppfattat åtgärder som ökar transparensen som gränsöverskridande omständigheter. 

Detta eftersom förekomsten och tidpunkten för propositionerna 1a, 2a och 6 sammanfaller med 

varandra på ett sådant sätt att de tre pekar mot att de har bidragit med ökad transparens i ABB:s 

redovisning.  
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Hur mekanismen för organisationens egna åtgärder (Lamin & Zaheers [2012] accommodation 

och Suchman [1995] restructure) sammanfaller med mekanismen för regler och policys 

tydliggörs med två exempel. Det första är i ABB:s årsredovisning från 2001 (s. 4) där ABB lyfter 

fram att transparens är ett viktigt mål för organisationen efter införandet av GAAP. Det andra är i 

Svenska Dagbladet (2002-02-22) där ABB påpekar att de frivilligt redovisar ersättningar till 

koncernledning och styrelse. Dessa egna åtgärder understryker att ABB arbetar för öka 

transparensen efter införandet av GAAP. Som vi diskuterade i proposition 6, verkade 

konsekvensen av implementeringen av GAAP bli att redovisningen blev mer transparent, även 

om det inte var ABB:s huvudsakliga syfte med bytet av regelverk.  

 

Dessa exempel tydliggör hur GAAP är den gemensamma knytpunkten för de två mekanismerna. 

Regelverket GAAP kan för ABB ses som en ”ny redovisning” som innebär en mer transparent 

sådan där åtgärder dessutom vidtagits för en större öppenhet. Ökad transparens anses därmed 

vara ett gränsöverskridande objekt som enligt vår tolkning har en tydlig legitimerande effekt i 

ABB:s redovisning. Detta eftersom omständigheterna överensstämmer med kännetecknen i 

kännetecken i kategori A (egna åtgärder för att förbättra redovisningens kvalitet) och kategori F 

(anpassning till ett regelverk som förbättrar redovisningen).  

 

Utöver vad som nyss sagts motsvarar även omständigheterna de tidigare presenterade 

legitimitetsreparerande strategier restructure (Suchman, 1995 och accommodation (Lamin & 

Zaheer, 2012). Åtgärderna kan anses ha bidragit till ökad transparens och bytet till GAAP anser 

vi har medfört sådana konsekvenser att ABB implementerade en ”ny redovisning” som 

överensstämmer med institutionaliserade förväntningar och normer (Scott, 2001; DiMaggio & 

Powell, 1983; Deephouse, 1996), vilket vi menar förklarar varför ovanstående bidragit till att 

redovisningens legitimitet reparerats. 

7.5.2 Legitimitetsreparerande faktorer 

Vår sammanvägda bedömning är att media haft en betydande roll. Fallet med ABB har gett 

resultat som bland annat bekräftar redan befintliga teorier (Brown & Deegan, 1998 och Patten, 

1992) om hur en organisations frivilliga redovisning beror på den mediala rapporteringen, och 

hur detta förmår en organisation att rapportera om de åtgärder som vidtas i syfte att förbättra 

redovisningen. Detta är legitimerande för redovisningen eftersom en organisation, genom den 

frivilliga redovisningen, ges möjlighet att understryka på vilket sätt deras redovisning möter 
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allmänhetens förväntningar och sociala normer (Scott, 2001; Bhasin & Shaik, 2013; Mobus, 

2005; Ashford & Gibbs, 1990). Att organisationen i sin helhet besvarar medias kritik, genom att 

beakta den kritik som redovisningen utsatts för, kan även förklaras utifrån Pollock och Rindova 

(2003) som framfört att organisationer inställer sig till medias kritik.  

 

Vår uppfattning är att det tydliga utpekandet av Barnevik, som kan anses ha fått 

legitimitetsskadan att överföras till honom, i första hand är den omständighet som fått 

redovisningens legitimitet att repareras. I andra hand är vår uppfattning att det är den ökade 

transparensen som varit den legitimitetsreparerande faktorn eftersom den mediala rapporteringen 

fokuserade mer på Barnevik än på just transparensen.  

 

Däremot går det ifrågasätta om bytet till GAAP egentligen kan anses vara en 

legitimitetsreparerande omständighet. Som vi tidigare resonerat kan vi inte bortse från att GAAP 

faktiskt innebar att redovisningen anpassades till ett striktare regelverk (Nachemson-Ekwall, & 

Carlsson 2003) som enligt kännetecknet i kategori F har förbättrat redovisningens kvalitet. I fråga 

om policys, så bedöms även denna proposition ha haft en legitimerande inverkan eftersom det 

motsvarar kännetecknet i kategori G att implementering av policys har förbättrande egenskaper 

för redovisningen och att policyn bidragit till ökad transparens. 

 

Sammantaget kan modellen anses ha bidragit med en förklaring om hur ABB:s redovisnings 

legitimitet reparerades. Utpekandet av Barnevik som syndabock och åtgärderna som ökat 

transparensen tycks vara betydelsefulla för förklaringen. Med hänsyn till att medias kritik avtog i 

samband med detta ger det en antydan om att redovisningen åter är korrekt och legitim (Itule & 

Andersson, 1994; Pfeffer & Salancik, 1978; Scott, 2001) 

  



 

 
131 

Kapitel 8. Jämförande fallanalys 

I studiens åttonde kapitel förs en jämförande fallanalys där såväl likheter som skillnader 

undersöks fallen sinsemellan. Vi har utifrån fallen dragit vissa generella slutsatser som berör 

modellens applicerbarhet. 

 

I de två studerade fallen har den övergripande och centrala roll media haft i processen där 

redovisningens legitimitet reparerats klarlagts. Det har även redogjorts för den betydelse olika 

åtgärder som organisationen själv kan vidta och regler och policys har för de enskilda 

legitimitetsreparerande processerna. De två studerade redovisningsskandalerna grundar sig i att 

organisationerna utnyttjat redovisningens flexibilitet genom en bristande transparens och 

godtyckliga tillämpningar av redovisningsstandarder, vilket gör att vi finner att inte kan utesluta 

att vår modell ger en förklaring till processen för hur legitimiteten för redovisningen repareras. 

Modellen har visat sig förklara den legitimitetsreparerande processen för redovisningen och 

påvisade även att det finns både likheter och olikheter i denna process för de två fallen.  

8.1 Medias pådrivande roll 

För både Skandia och ABB:s redovisningsskandaler har det varit tydligt att media, som en bärare 

av institutionella logiker och förväntningar som formar samhällets uppfattningar, haft en 

övervakande och utvärderande roll över organisationerna (Scott, 2008; Pollock & Rindova, 2003; 

Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008, McCombs, 2002; Ader, 1995; Meyer, 1980). Denna 

roll tar sig uttryck på två sätt.  

 

För det första har media omskrivit redovisningen på ett sådant sätt att redovisningen blivit 

omdiskuterad och därigenom ådragit sig en legitimitetsskada. Ett exempel på detta är när Svenska 

Dagbladet (2004-12-15) fördömde Skandias redovisning och framställde den som missvisande 

eftersom den “... byggde på en redovisningsteknik som drev upp den redovisade vinsten till 

skyarna och bonusarna till astronomiska höjder”. Ett annat exempel är i fallet med ABB där 

Expressen (2002-03-04) redogör för hur ekonomijournalister skildrar en verklighet om ABB som 

de tidigare sällan har berättat om på samma sätt.  

 

För det andra anser vi att media, utifrån DiMaggio och Powells (1983) förda resonemang, satte en 

institutionell press som yttrade sig genom att organisationerna vidtog egna legitimerande åtgärder 
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för redovisningens skull. Vad gäller Skandiaskandalen resulterade den mediala kritiken mot Lars-

Eric Petersson bland annat i att Skandia ansåg det vara lättare att byta ut vd:n än att behålla 

honom. I ABB uppenbarade sig medias institutionella press genom att mer information blev 

redovisad. Detta redogjorde även ABB för i Svenska Dagbladet (2002-02-22) när de framhävde 

att de i fortsättningen kommer att redovisa samtliga ersättningar separat i syfte att öka 

transparensen efter all kritik som framförts i samband med ”Barnevik-affären”.  

 

I och med organisationernas redovisningsskandaler inte baserades på legalt avvikande handlingar, 

så kan det betraktas som att media därmed fört normativa påtryckningar på organisationen som 

förmått såväl Skandia som ABB att vidta åtgärder i syfte att förbättra och legitimera sin 

redovisning (Scott, 2001; DiMaggio & Powell, 1983). Om redovisningsskandalerna handlat om 

direkta lagöverträdelser hade påtryckningarna snarare tvingat fram ett visst beteende, ty 

sanktioner i ett sådant fall hade funnits till förfogande.  

 

Faktum att förekomsten av information beträffande legitimerande åtgärder i årsredovisningarna 

sammanföll med de åren när mediala rapporteringen kritiserade redovisningen, uppvisar en mer 

generell tendens mot att media har en pådrivande roll i fråga om exempelvis organisationernas 

anpassning till medias kritik, vilket exempelvis tydliggjorts av mer innehåll om redovisningens 

brister i den frivilliga redovisningen. I såväl Skandiaskandalen som ABB-skandalen påvisades 

detta. Det kan även jämföras med de studier som redogjort för hur organisationer anpassar sig till 

medial kritik (Pollock & Rindova, 2003; Nikoaleva & Bicho, 2011; Wartick, 1992). Ett exempel 

från vårt empiriska material är där ABB, som ett svar på kritiken, redovisade ersättningar till 

befattningshavare mer utförligt.  

 

Dessa resultat bekräftar även tidigare teori inom området. Dels att negativ medial uppmärksamhet 

sätter större press på organisationer att vidta åtgärder och frivilligt redovisa information (Brown 

& Deegan, 1998), dels att den frivilligt redovisade informationen kan förmedla en bild av att 

organisationens handlanden står i linje med samhällets förväntningar (Ashford & Gibbs, 1990) 

och att organisationens redovisnings legitimitet därigenom repareras. Det har däremot även visat 

sig att organisationernas årsredovisningar, i förhållande till den mediala rapporteringen, i de två 

fallen varit betydligt mer sparsamma med information om de omständigheter som skadat 

redovisningens legitimitet. Att årsredovisningarna visat sig vara mer restriktiva kan förklaras av 

att organisationen inte vill riskera att ådra redovisningen en djupare reva i legitimiteten än vad 
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som redan gjorts av medias kritiska dömanden av redovisningen. Med tanke på att organisationer, 

under förutsättning att redovisningen är legitim, kan använda redovisningen för att manipulera 

bilden av sig själv (Lindblom, 1993; Suchman, 1995; Dowling & Pfeffer, 1975), borde det 

omvända förhållandet också råda, dvs. att en legitimitetsskadad redovisning kan ändra åskådarnas 

syn på redovisningen i negativ riktning. Det finns således en risk att organisationen, genom att 

delge mer information än nödvändigt, får redovisningen att bli alltmer ifrågasatt och därigenom 

mindre legitim vilket kan förklara varför årsredovisningarna varit mer sparsamma med 

information.  

 

Att organisationernas årsredovisningar varit sparsamma med information kan förklaras närmare 

med utgångspunkt i tidigare studiers (Richardsson, 1987; Tinker et al. (1982); Tiessen & 

Waterhouse, 1983) föreställningar om den viktiga och betydelsefulla roll redovisningen har i 

fråga om att rättfärdiga och legitimera organisationens handlingar. Med utgångspunkt i dessa 

studier finns det all anledning att värna om den legitima redovisningen, varför sparsam 

information kan vara fördelaktigt i detta fall.  

 

Angående den legitimitetsreparerande processen för organisationens redovisning kan en sparsam 

årsredovisning, med bakgrund i nyss förda resonemang om risken för att organisationen fördärvar 

redovisningens legitimitet ytterligare genom att delge för mycket information, således vara 

gynnsam för hela processen.  I och med att det visat sig att den mediala kritiken beträffande andra 

aspekter av skandalen avtagit i samband med kritiken mot redovisningen, ges även indikationer 

om att redovisningens och organisationens legitimitet är oskiljbara.  

 

Det är intressant att fallstudierna visar att organisationerna varit sparsamma med information i 

årsredovisningarna. Det kan tänkas vara en legitimitetsreparerande strategi som modellen inte 

tagit hänsyn till eftersom utebliven uppmärksamhet kan signalera om att något är legitimt (Pfeffer 

& Salancik, 1978). Det faktum att organisationernas årsredovisningar varit mer sparsam med 

information kan således ha haft medfört legitimerande effekter. 

 

Det är således ett intressant samband som uppenbaras när negativ medial rapportering, vilket i sig 

få redovisningen att alltmer ifrågasättas, framkallar åtgärder (exempelvis mer frivillig 

redovisning) som är legitimerande. Våra erhållna resultat från de två studerade fallen ger således 

en antydan om att mekanismen beträffande media kan reparera legitimitet på två sätt. Det första 



 

 
134 

är det något mer självklara att media helt sonika omskriver den omständighet som hotar 

redovisningens legitimitet på ett sådant sätt att redovisningen uppfattas möta allmänna 

förväntningar, sociala riktlinjer och regler (Scott, 2001). Det andra är det som diskuterades ovan, 

att medias negativa rapporteringar förmår organisationen vidta åtgärder som legitimerar 

redovisningen. 

8.2 Ansvaret för redovisningen 

I fråga om utpekande av syndabockar kretsade bägge fallen kring frågan om vilken eller vilka 

individer som kan ställas till ansvar för redovisningens brister. I likhet med studier så som Pozner 

(2008), Reuber och Fischer, (2010), Warren, (2003:2007) och Goffman (1963) fann vi i de 

enskilda fallanalyserna att individer har utmålats som ansvarslösa och socialt avvikande. I ABB 

utpekades däremot endast Barnevik som syndabock tillskillnad från Skandia där bland annat 

Petersson, Spång, Carendi och revisorn Birgersson utpekades.  

 

Förutom resultaten att stigmatisering av individer har förekommit i båda fallen, så fann vi även i 

både ABB och Skandia att samma individer utpekades av både media och organisationen. En 

möjlig förklaring till det är att media, som i sin dömande roll utpekat individerna som avvikande, 

genom normativa påtryckningar (DiMaggio & Powell, 1983) påverkat organisationerna att 

särskilja sig från dessa individer (disassociation Suchman, 1995 och decoupling Lamin & Zaheer, 

2012). Anledningen till detta kan vara att organisationerna valt att skona redovisningen från 

legitimitetsskadan genom att poängtera medias dom att det är individerna som är att betrakta som 

illegitima och inte redovisningen. En sådan handling framställer redovisningen som mer legitim 

när organisationen bekräftar att samma individer agerat avvikande och utan organisationens stöd, 

dvs. att organisationen betonar likt media att individerna agerat omdömeslöst och avvikande som 

gör det hela ännu tydligare att legitimitetsskadan som uppstått uppfattas ligga på individer och 

inte redovisningen.  

 

Så har det å ena sidan visat sig vara när media exempelvis framhävt Spång som den som “... 

ihärdigt argumenterat för redovisningsmetoden embedded value”, samtidigt som Braun anför att 

han tappat sitt förtroende för Spång (Affärsvärlden, 2003-04-24). Det ger indikationer om att 

Brauns uttalande påverkats av medias uppfattning beträffande Spångs ansvar för redovisningen. 

Vi kan å andra sidan inte bortse från att Skandias opinion angående ansvarsfrågan kan ha formats 

oberoende av media eftersom det är oklart hur resonemangen egentligen pågick i Skandias 
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toppskikt under skandalen. Medias dömande roll av individerna som avvikande kan också ha 

påverkat organisationerna att särskilja sig själva från några individer (disassociation [Suchman, 

1995] och decoupling [Lamin & Zaheer, 2012]).  

 

Att ansvarsfrågan för redovisningen har fastställts oberoende av medias pådrivande roll tycks 

fallet ha varit i ABB. Där fokuserade media i ett tidigt skede på hur Barnevik begått misstag och 

manipulerat redovisningen, till skillnad från Skandia där media verkar ha bedrivit något som 

nästintill kan liknas vid ett utredningsarbete om vem eller vilka som ska ställas till ansvar för 

redovisningens felaktigheter.  

 

Att något av ett utredningsarbete har förekommit i Skandia klargörs av det faktum att det utpekats 

en rad individer som ansvariga under ett tidsförlopp på ett flertal månader. Det framgår av 

Dagens Industri (2003-11-28) som skriver att Spång fick utstå medial kritik under sommaren 

2003. I Affärsvärlden (2003-11-18) framgår några månader senare (efter sommaren 2003 dvs.) att 

Carendi tillsammans med Petersson är att betrakta som de huvudsakliga konstruktörerna bakom 

redovisningen. ABB-fallet behandlade däremot bara Barnevik under det studerade tidsförloppet 

som den ansvarsbärande individen. Hade ansvaret för redovisningen i Skandia varit fastställt i ett 

tidigt skede, som det kan anses ha varit i ABB, är det möjligt att media i sådant fall inriktat sig 

mer mot någon enskild individ som ABB-fallet. Det kan visserligen ha varit så att det i Skandia 

faktiskt rörde sig om ett delat ansvar som berörde flera individer. Däremot talar vår empiri om att 

ansvarsfrågan inte varit lika självklar som i ABB eftersom fastställandet av ansvarsfrågan 

verkade vara aktuell under en förhållandevis längre tid.  

 

I fråga om legitimitetsreparation kan ett ”utredningsarbete”, jämfört med ett tidigt fastställande av 

ansvarsfrågan så som i ABB-fallet, anses vara ofördelaktigt på så sätt att det lämnar mer utrymme 

för media att kritisera redovisningen. Detta eftersom ansvarsfrågan tycks vara av betydelse för 

media och när väl ansvarsfrågan fastställts, så verkar även kritiska rapporteringen minska. 

Ansvarsfrågan verkar därmed sammanfalla med rapporteringen berörande redovisningens brister, 

varför det är gynnsamt för redovisningens legitimitet om ansvarsfrågan fastställs. 

 

Trots skillnaderna fallen sinsemellan (bland annat antalet involverade och tid för att fastställa 

ansvarsfrågan) kunde ansvarsfrågan i slutändan ändock fastställas. Det viktiga i sammanhanget 

tycks därför vara att ansvarsfrågan verkligen fastställs för redovisningen, vilket enligt vår 
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uppfattning då även innebär att ansvarsfrågan verkar vara oberoende av antalet individer förutsatt 

frågan fastställs.  

8.3 Legitimerande retorik på medias agenda 

En annan skillnad mellan de två studerade fallen är att vi endast fann att media fört en 

återkommande legitimerande retorik i fallet med Skandia. Även fast det förekom någon enstaka 

artikel med en legitimerande retorik beträffande ABB:s redovisning, så bedömdes inte det ha 

förekommit i en sådan stor utsträckning att allmänheten ideligen skulle ha matats av en bild att 

redovisningen är under förbättring. Vår uppfattning av de empiriska analyserna är att medias 

fokus låg på vissa särskilda ämnen inom de båda skandalerna. Likt Skandiafallet så tycks 

ansvarsfrågan för redovisningen även vara ett populärt ämne som media ofta rapporterade om i 

ABB.  

 

Utöver ansvarsfrågan fick vi den uppfattningen att Rydbecks och Tidströms granskningsrapport 

ofta omskrevs av media i Skandiafallet. En möjlig förklaring till att media uppmärksammade en 

sådan legitimerande åtgärd som Rydbeck och Tidströms utredning, men inte förde någon 

legitimerande retorik för ABB, kan vara att media var av den åsikten att det inte fanns mer att 

utröna i fallet med ABB eftersom det huvudsakliga fokuset riktades mot Barnevik. Bakgrunden 

till denna förklaring ser vi kan ha att göra med att medias agenda skiljde sig åt mellan de båda 

fallen (Ader, 1995; McCombs, 2002; Meyer, 1980: Iyengar; 1990; Zucker, 1978).  

 

Att medias agenda skulle ha skiljt sig åt fallen sinsemellan kan å ena sidan bero på resonemanget 

i föregående avsnitt, att ansvaret för redovisningen tycks ha fastställts tidigare i ABB än i 

Skandia. Det kan ha gjort att medias fokus i ABB-fallet låg på Barnevik eftersom det tycks vara 

så att ABB var säker i sin sak att bristerna inom organisationen låg hos Barnevik. Som tidigare 

klargjort tycks Skandiafallet kännetecknas av en mer osäkerhet gällande fastställande av 

ansvarsfrågan. Det ser vi kan vara en anledning till att media även la fokus på 

granskningsrapporten då denna möjligen signalerade en konkret förklaring och lösning till 

bristerna inom bland annat Skandias redovisning.   

 

Å andra sidan kan det vara så att Skandiaskandalens förhållandevis mer öppna karaktär, dvs. den 

större insikten allmänheten hade i redovisningens problematik, kan vara en förklaring till varför 

media fann en sådan åtgärd som granskningsrapporten som intressant att rapportera om. Detta 
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eftersom allmänheten då inte bara får ta del av redovisningens problematik, utan även av 

åtgärderna för att förbättra denna. Till skillnad från ABB, där insikten i vad som var felen i 

redovisningen var mindre, kan förklara varför media i stället fokuserade på Barnevik i den 

utsträckning de gjorde.   

 

Sammanfattningsvis kan öppenhet i skandalen å ena sidan ha legitimerande effekter eftersom 

bland annat egna vidtagna åtgärder verkar förmedlas i större utsträckning jämfört där 

organisationen är öppen. Å andra sidan kan det, som tidigare framhävt, även vara så att 

organisationens tystnad (i form av en mindre öppenhet) kan vara legitimerande eftersom 

redovisningen då inte uppmärksammas som felaktig och illegitim. Det här är ytterligare en 

intressant skillnad som belyser att tystnad kan vara en strategi för att legitimera redovisningen.  

8.4 Avsaknad av legitimerande förnekelser 

Vad gäller mekanismen som avser organisationens egna möjligheter att reparera redovisningens 

legitimitet, har vi i det empiriska materialet från de två fallen funnit att organisationerna 

någotsånär fört förnekelser mot de anklagelser som riktats mot redovisningen. Vi fann däremot 

inget som pekar mot att organisationen skulle ha förnekat på ett sådant sätt att det bidragit till att 

legitimiteten reparerats då förnekelserna inte verkar ha godtagits av media. 

 

I både ABB och Skandia grundade sig förnekelserna i att tidigare företrädare för organisationen 

försökt rättfärdiga den illegitima redovisningen. I ABB-fallet försökte Barnevik framhäva att den 

var korrekt upprättad genom att hänvisa till regler i Schweiz och hur dessa varit orsakerna till 

felaktigheterna. Vad gäller Skandia hävdades det att embedded value-redovisningen varit rimlig. 

Förnekelser av sådana slag verkar däremot inte ha godtagits av media. Det innebär att 

förnekelserna inte hade den effekt att de ändrade omgivningens åsikter beträffande 

redovisningen, vilket är en förutsättning för att förnekelsen ska ha en legitimerande inverkan 

(Lindblom 1993; Dowling & Pfeffer, 1975; Suchman, 1995).  

 

Däremot har det visat sig att både ABB och Skandia tydliggjort orsakerna till det som förorsakat 

legitimitetsskadan. De situationer vi studerat har å ena sidan haft en sådan stor spridning och 

påverkan att det vid sådana omständigheter kan anses vara mer aktuellt att förklara och inte 

förneka eftersom felaktigheterna varit så uppenbara. Å andra sidan kan avsaknaden av 

legitimerande förnekelser förklaras mot bakgrund av att de individer som försökt förneka i de 
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flesta fall även varit de individer som blivit utpekade som syndabockar och stigmatiserade 

(Pozner, 2008; Reuber & Fischer, 2010; Warren, 2003, 2007; Goffman, 1963). När de förnekat 

har de som konsekvens av stigmatiseringen och utpekandena gjort det i egenskap av syndabockar 

och därigenom inte betraktas som trovärdiga. Det skulle kunna förklara varför det material vi 

identifierat som förnekelser inte varit av sådan karaktär att de kan anses ha bidragit till att 

redovisningens legitimitet reparerats.  

 

Med det sagt kan vi inte utesluta att förnekelser är legitimerande i andra situationer. Framförallt 

med hänsyn till att tidigare studier (Suchman, 1995) redogjort för att förnekelser är en 

legitimitetsreparerande strategi, men även eftersom förnekelser förekommit under liknande 

omständigheter i våra studerade fall. Att vi i våra studerade fall inte funnit något empiriskt 

material som gett oss anledning att tolka det som legitimerande förnekelser kan således förklaras 

mot bakgrund av den kontext de befunnit sig i. Under andra förutsättningar är det däremot 

tänkbart att legitimerande förnekelser kan förekomma. Det kan tänkas att förnekelserna hade varit 

legitimerande där exempelvis någon annan än den som blivit utpekad som syndabock träder fram 

och förnekar. Eftersom förnekelsen då inte framförs av någon som blivit som uppfattas som 

mindre trovärdig, finns det anledning att tro att förnekelserna har större chans att godtas av media 

och därigenom få legitimerande effekter.  

 

När felaktigheterna i redovisningen visat sig vara uppenbara, vilket det kan anses ha varit i fallen 

med Skandia och ABB, pekar vårt empiriska material mot att det snarare är mer sannolikt att 

organisationen erkänner och förklarar i stället för att förneka. I såväl årsredovisningarna som i 

media visade det sig bland annat att båda organisationerna erkände och förklarade. Från 2004 års 

årsredovisning (s. 63) skriver exempelvis Skandia att de lärt sig av sina misstag, samtidigt som de 

är medvetna om att det finns nya misstag att begå och att de därför måste vara vaksamma. Vad 

gäller ABB framgår i Göteborgsposten (2002-03-11) att Barnevik beklagar att det “... ändå blev 

som det blev”.  

 

Att förnekelser inte varit legitimerande i de båda fallen ger oss anledning att därför utöka vår 

modell med erkännande och förklarande som legitimitetsreparerande faktorer, något som även 

motsvarar Suchmans (1995) explain. Enligt honom innebär det att organisationen återvinner sin 

legitimitet genom att förklara vad som hänt på ett logiskt och godtagbart sätt.  
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8.5 Reglers och policys inverkan 

Vad gäller regler och policys och deras betydelse har det varit mindre tydligt huruvida dessa har 

en koppling till redovisningens legitimitetsreparerande process. 

  

Vi har i fallanalysen redogjort för hur Skandia införde IAS, “koden” samt riktlinjer från CFO-

Forum, och hur detta medförde svårigheter i att bedöma de legitimerande effekterna eftersom den 

mediala rapporteringen avtog. I förhållande till Skandia uppvisade fallet med ABB en väsentlig 

skillnad avseende den tidpunkt när regler och policys implementerades. Där infördes GAAP och 

Swiss Code of Best Practice under den tid då redovisningen var medialt uppmärksammad. Det 

ger indikationer om att det är mer troligt i ABB-fallet än i Skandia att regler och policys haft en 

legitimerande inverkan. 

 

Vår tolkning är att regler och policys har legitimerande effekter som är av en mer subtil karaktär. 

Detta eftersom regler och policys i våra studerade fall fått en förhållandevis liten medial 

exponering. Det innebär att allmänheten, jämfört med de faktorer som fått större medial 

exponering (utpekande av syndabockar och organisationens egna åtgärder), inte får samma 

information om hur organisationens redovisning förbättras genom regler och policys. Därför är de 

legitimerande effekterna inte lika uppenbara. Hade förutsättningarna varit annorlunda, 

exempelvis att anpassningen till regler och policys fått större medial exponering och att media 

bland annat framhävt att redovisningen är upprättad utefter regler och policys, är det måhända så 

att de legitimerande effekterna varit mindre subtila. Detta pekar mot att regler och policys skapar 

en miljö som främjar redovisningen att bli legitim, men det åligger emellertid organisationen 

själv att faktiskt implementera regler och policys för att redovisningens legitimitet ska ha 

möjlighet att repareras.  

 

Vi landar dock i den avslutande bedömningen att regler och policys kan ha bidragit till reparerad 

legitimitet för båda organisationers redovisningar med hänsyn till att det inte är säkert att medias 

nyhetsbevakning måste vara ett mått för när legitimitet återvinns (Brown & Deegan, 1998). Det 

förklarar varför vi studerade processen under ett längre tidsspann för att säkerställa att 

redovisningens legitimitet verkligen hade återgått. Eftersom vi funnit material som visat på 

förekomsten av mekanismen beträffande regler och policys i de två studerade fallen, kan vi därför 

inte utesluta idén om att regler och policys trots allt antagligen har en reparerande inverkan i 

redovisningens legitimitet.   
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Kapitel 9.  Sammanställning av slutgiltig modell 

I studiens nionde kapitel presenteras vår slutgiltiga modell. Denna baseras på tidigare kapitel, 

men framförallt av vad som framgått i kapitel sex och sju. Avslutningsvis för vi reflektioner kring 

studiens tillvägagångssätt och kvalitet.  

 

Den empiriska prövningen av vår modell visade att merparten av propositionerna överensstämde 

med den teori som modellen utgick från. Vår modell kan därmed anses bidra med en förklaring 

till hur en organisations redovisnings legitimitet repareras eftersom den mediala rapporteringen 

beträffande redovisningen avtog i samband med att våra mekanismer förekom som enligt tidigare 

forskning (Pfeffer & Salancik 1978; Itule & Anderson, 1994; Knoke 1985) innebär att 

legitimiteten reparerats.  

 

Vi kan dock inte fastslå att vår modell ger en huvudsaklig förklaring till hur legitimiteten 

repareras eftersom processen där den repareras, vilket är en konsekvens av begreppet legitimitets 

natur, är förhållandevis abstrakt och svår att beskåda i verkligheten. Det är därför tänkbart att 

andra faktorer som inte inkluderats i vår modell kan ha haft en inverkan i den 

legitimitetsreparerande processen. Med hänsyn till legitimitetsbegreppets abstrakta karaktär går 

det därför ställa sig kritiskt till om det över huvud taget är möjligt att ge en fullständig förklaring 

till hur denna process går till. Även om det inte skulle vara möjligt att ge en fullständig 

beskrivning av denna, är det trots det tänkbart att vår modell åtminstone ger en större insikt i hur 

en sådan process faktiskt ser ut.  

 

Figur 2.0 illustrerar hur redovisningens legitimitet har reparerats i våra två studerade fall med 

utgångspunkt i de tre mekanismerna. 
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Figur 2.0 Slutgiltig modell 

 
 

Figuren ska tolkas på så sätt att pilarna som går från respektive box symboliserar vilken 

mekanism som initiativet härstammar från. De legitimerande omständigheterna härstammar från 

analyserna och är resultatet av vår empiriska prövning av den inledningsvis härledda modellen. 

Där var de legitimerande omständigheterna formulerade som propositioner. Förklaringen till pil 1 

och 2 behandlas i kommande avsnitt. 

9.1 Mekanism - Organisationens egna möjligheter 

De studerade fallen visar på vilka sätt organisationen på eget initiativ kan bidra till att 

redovisningens legitimitet repareras. Dessa möjligheter består bland annat av att organisationen 

utpekar syndabockar. Modellen visar hur utpekandet av syndabockar har bidragit till att 

legitimiteten repareras genom att organisationen, efter fastställande av ansvarsfrågan, frikopplar 

redovisningen från de utpekade syndabockarna genom stigmatisering.  

 

Modellen förklarar också att organisationen kan vidta åtgärder som får redovisningen att bli mer 

legitim genom att den ställs i linje med vad som förväntas utav den. En sådan åtgärd kan 

exemplifieras med att ABB frivilligt redovisade ersättningar mer öppet i sin redovisning. 

Organisationen kan även genom tillsättande av externa granskare reparera legitimiteten. Den 

empiriska prövningen av modellen antyder att monitors och watchdogs (Suchman, 1995) verkar 

vara särskilt betydelsefullt eftersom granskningsrapporten, som vi anser ha varit betydelsefull i 

sammanhanget, förekommit i både mekanismen ”organisationens egna möjligheter” och ”media”.  
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Organisationen kan även bedriva förnekelser eller erkänna och förklara de begångna misstagen 

(explain Suchman, 1995). Vad gäller förnekelser har vi i våra studerade fall inte kunnat 

identifiera förnekelser som haft en legitimerande verkan. Som det redogjorts för tidigare behöver 

det däremot inte betyda att förnekelser för den sakens skull saknar legitimerande egenskaper i 

andra sammanhang, utan snarare att avsaknaden kan bero på fallens förutsättningar. Det förklarar 

varför vi trots det valt att ha kvar förnekelser som en av organisationens egna möjligheter. 

Angående erkännande och förklarande, som inte fanns med i vår a-priorimodell, fann vi empiriskt 

material som pekar mot att just detta är av betydelse, varför erkännande och förklarande 

inkluderats i och kompletterat mekanismen beträffande organisationens egna möjligheter.  

9.2 Mekanism - Media 

Modellen förklarar att media ur två avseenden har en initiativtagande roll. Det första är att media 

på eget initiativ försöker fastställa ansvarsfrågan och utpekar syndabockar genom stigmatisering. 

Empiriska prövningen av modellen har visat att både medias och organisationens utpekande av 

syndabockar verkar vara särskilt betydelsefullt eftersom ansvarsfrågan var en av de mest 

omskrivna omständigheterna i urvalets artiklar.  

 

Det andra är att media på eget initiativ rapporterat om organisationens vidtagna åtgärder, vilket 

då avser den återkommande legitimerande retoriken som får allmänheten att betrakta 

redovisningen som mer legitim då allmänheten matas av ett sådant budskap. Det är således nära 

sammankopplat med föregående mekanism på så vis att såväl organisationen som media kan 

anses ha en initiativtagande roll. Det är på organisationens initiativ som åtgärder utförs, men på 

medias initiativ att det förs rapportering om det. Detta mediala initiativ symboliseras genom pil 1.  

 

Organisationen kan likväl även ha den legitimitetsreparerande funktionen, men då genom att 

åtgärderna förmedlas i årsredovisningarna. Våra resultat och förda resonemang pekar emellertid 

mot att de legitimerande effekterna är större om åtgärderna även omskrivs i media. 

9.3 Mekanism - Regler och policys 

I våra analysavsnitt har vi framhävt hur regler och policys skapat förutsättningar för 

organisationen att legitimera redovisningen. Detta genom att organisationen på eget initiativ 

anpassar sin redovisning till regler och policys vilket får den att överensstämma med sociala 
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riktlinjer och förväntningar. Modellen förklarar alltså att organisationer kan dra nytta av regler 

och policys för att reparera redovisningens legitimitet.  

9.4 Diskussion 

Studiens resultat har som tidigare konstaterat bidragit med en förklaring till hur redovisningens 

legitimitet repareras. Med hänsyn till legitimitetbegreppets abstrakta natur, är det sett till helheten 

svårt att fastställa hur stort våra bidrag är. Eftersom en studie beträffande redovisningens 

legitimitetsreparerande process kan uppfattas som problematisk på så sätt att det är svårt att ge en 

allomfattande förklaring till hur redovisningens legitimitet repareras, kan varje bidrag, såväl litet 

som stort, vara av betydelse för att forskningen ska kunna skapa en fullständig förklaring om hur 

legitimiteten repareras.  

 

Idealet av en studie av vårt snitt hade varit att den bidragit med en så objektiv förklaring som 

möjligt, dvs. att förklaringen till hur redovisningens legitimitet repareras i så liten utsträckning 

som möjligt färgats av forskarens egna uppfattningar. Att våra resultat av det empiriska 

materialet utgått från våra egna tolkningar har därför varit en svaghet för studiens trovärdighet. 

Att vi jämfört våra resonemang med tidigare studier, och fört tolkningar direkt i anslutning till 

utdragna citat, har medfört att vi strävat efter att överbrygga detta problem. Det har även visat att 

våra resultat och resonemang inte är några unika omständigheter, utan snarare att det är förenligt 

med den teori som presenterats. Det har även varit en styrka för studiens trovärdighet och för att 

motivera modellens applicerbarhet, att genomföra en fallstudie på mer än ett fall, trots att det 

hade varit ännu bättre för trovärdigheten att göra fler fall.  

 

Beträffande empiriinsamlingen hade idealet varit att samla in och bearbeta samtliga artiklar som 

berört skandalerna. Även om våra sökfraser för empiriinsamlingen å ena sidan kan anses ha 

fångat in de relevanta delarna av skandalerna, kan vi inte utesluta att helhetsbilden blivit bättre 

om vi å andra sidan kompletterat sökningen med ännu fler sökningar. Vi är trots det av den 

uppfattning att vi fångat in empiri som är representativ för helhetsbilden. 
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Kapitel 10. Slutkapitel 

I studiens tionde kapitel presenteras de slutsatser vi kan dra efter att vår modell empiriskt 

provats. Vi ger förslag på vidare forskning för att avsluta med en diskussion kring vår studies 

teoretiska och praktiska implikationer. 

10.1 Slutsats 

Den empiriska prövningen av vår modell har visat att modellen bidrar med en förklaring om hur 

redovisningens legitimitet repareras. Denna förklaring tar sin utgångspunkt i tre mekanismer. 

 

 Den första mekanismen avser organisationen egna möjligheter. Dessa möjligheter består av att 

(a) organisationen erkänner och förklarar redovisningen felaktigheter, (b) frigör redovisningen 

från legitimitetsskadan genom att utpeka syndabockar som får legitimitetsskadan att överföras till 

individer och (c) vidtar åtgärder som får redovisningen att anpassas till allmänhetens 

förväntningar. Vi har inte funnit några indicier om att förnekelser i våra studerade fall varit 

legitimerande. Detta kan bero på fallens kontextbundenhet, varför vi tror att förnekelser likväl 

kan vara legitimerande under andra förutsättningar.  

 

Den andra mekanismen avser media och dess pådrivande och inverkande roll. Förutom att media 

genom mediala påtryckningar förmår organisationen att vidta legitimerande åtgärder, kan media 

även på eget initiativ bidra till att legitimiteten repareras. Detta genom att media, likt 

organisationen själv, (d) utpekar syndabockar som avlastar redovisningen från legitimitetsskadan. 

Den inverkande rollen avser att media (e) rapporterar om organisationens egna vidtagna åtgärder 

på ett för redovisningen legitimerande sätt, vilket vår studie indikerar på kan föranleda att 

allmänheten får en förstärkt uppfattning om att organisationens egna vidtagna åtgärder är 

legitimerande.  

 

Den tredje mekanismen beträffande regler och policys förklarar att dessa skapar förutsättningar 

för organisationen att legitimera redovisningen. Detta genom att (f) organisationen ges möjlighet 

att anpassa sin redovisning till regler och policys vilket betonar att redovisningen möter 

förväntningarna om att redovisningen ska vara upprättad efter regler och policys. Detta kan antas 

få legitimerande effekter. 
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Det empiriska materialet har således tydliggjort att vår studie och modell ger en förklaring till 

studiens problematik. Vår empiri har understrukit det faktum att begreppet legitimitet i allmänhet, 

och redovisningens legitimitet i synnerhet, är ett komplext fenomen som är svårt att behandla på 

ett fullständigt sätt och som dessutom kan förstås ur flera olika perspektiv. Empirin talar om att 

det vore fördelaktigt med fler infallsvinklar för att ge ett mer nyanserat svar på vår frågeställning. 

Genom att inkludera fler infallsvinklar, som exempelvis betydelsen av organisationens tystnad 

och återhållsamhet vid skadad legitimitet i redovisningen, ges inte bara en ökad förståelse för 

våra studerade fall, utan även för hur ett legitimitetsreparerande medel i sin helhet kan återvinna 

sin legitimitet. Detta kan anses vara betydelsefullt för forskningen beträffande organisatorisk 

legitimitetsreparation av den anledning att ett legitimitetsreparerande medel, som exempelvis 

redovisningen, kan anses vara av betydelse för organisationens legitimitet i sin helhet.     

10.1.1 Förslag till vidare forskning 

Beträffande andra alternativa tillämpningar av modellen tror vi att modellen hade kunnat inrikta 

sig på att undersöka legitimitet ur andra synvinklar. Denna studie har fokuserat på att studera 

legitimiteten ur samhällets synvinkel, vilket är ett mer generellt synsätt jämfört med att 

exempelvis studera legitimiteten utifrån finansanalytikers perspektiv eller utifrån organisationens 

mer betydelsefulla intressenter så som aktieägare, leverantörer etc. Vi ser därför att en alternativ 

och en mer nischad tillämpning av modellen hade kunnat göras genom att använda den i mer 

specifika sammanhang där exempelvis processen för när redovisningens legitimitet repareras 

studeras utifrån intressenters synsätt på redovisningen under förslagsvis en bolagsstämma. En 

studie av ett sådant slag hade varit intressant för att studera hur vårt koncept tar sig uttryck i 

andra sammanhang.  

 

Begreppet legitimitet ligger nära till hands begreppet förtroende på så vis att de båda utgår ifrån 

sociala normer och förväntningar. Eftersom legitimitet vanligtvis betraktas som en status eller en 

egenskap, samtidigt som förtroende snarare avser en egenhet som någon(t) tilldelar något(n) 

annan(t), finns det möjlighet att vår modell även hade kunnat omarbetas och tillämpas för att 

studera redovisningens förtroende. Vi ser även en möjlighet i att andra studier tillämpar 

modellens koncept för att studera redovisningens rykte. Detta eftersom även begreppet rykte, likt 

legitimitet, är ett socialt konstruerat fenomen.  
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10.2 Studiens implikationer 

10.2.1 Teoretiska implikationer 

Inledningsvis har vi diskuterat hur det kan vara problematiskt om ett medel för att reparera 

legitimiteten, så som redovisningen, skadar sin legitimitet. Detta eftersom det kan medföra 

svårigheter i att tillämpa sådana strategier för att reparera organisationens legitimitet som tidigare 

studier presenterat. Då vår modell visat att dessa strategier likväl kan appliceras för att reparera 

redovisningens legitimitet, är det tänkbart att tidigare presenterade strategier har möjlighet att 

användas inte bara när organisationens legitimitet har skadats, utan även i sådana sammanhang 

där själva medlet för att reparera legitimitet har ådragit sig en legitimitetsskada. Detta innebär att 

i de fall när såväl organisationens som själva medlets legitimitet skadats, kan det tänkas vara 

gynnsamt att först tillämpa strategierna på medlet för att sedan använda strategierna på ett sådant 

sätt som de ursprungligen var avsedda för. Detta kan framförallt tänkas vara viktigt när ett medel 

så som redovisningen har tappat legitimiteten då redovisning är något som organisationen är 

legalt skyldig till att utföra och inte kan bortse ifrån. 

 

Studien motiverades av frågan hur redovisningens legitimitet repareras. Vår studie ger en antydan 

om att den litteratur kring strategier för att reparera organisatorisk legitimitet (ex. Suchman, 

1995; Lamin & Zaheer, 2012; Dowling & Pfeffer, 1975, Lindblom, 1993) även kan appliceras i 

sådana sammanhang där själva redovisningen, som ett legitimitetsreparerande medel, ådragit sig 

en legitimitetsskada. Detta inkluderar även Suchmans (1995) deny, trots att vi i våra studerade 

fall inte fann material som pekar mot att förnekelser varit legitimerande. Detta kan bero på fallens 

kontextbundenhet.  

 

Vår samlade bedömning är därmed att de strategier som tidigare forskning behandlat även kan 

appliceras i ett sådant sammanhang som vår studie avsett att behandla. Detta eftersom vi funnit 

material som enligt vår modell, vilken baserades bland annat på dessa teorier, visat att dessa 

strategier bidrog till att redovisningens legitimitet reparerades. Ett exempel är hur organisationen 

kan frigöra redovisningen från en legitimitetsskada genom att utpeka syndabockar. Det visar att 

disassociation (Suchman, 1995) och decoupling (Lamin & Zaheer, 2012) även kan användas i 

sammanhang som inte bara avser organisationens legitimitet, utan även där det 

legitimitetsreparerande medlet ådragit sig en legitimitetsskada. Ett annat exempel som visar på 
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strategiernas applicerbarhet i vårt sammanhang är att extern granskning (monitors och watchdogs 

Suchman, 1995) även tycks tillskriva det legitimerande medlet legitimitet.  

 

Vidare har studien gett indikationer om att organisationens och redovisningens legitimitet är 

sammanvävda. I fallet med Skandia medförde offentliggörandet av granskningsrapporten att 

mediala uppmärksamheten kring dess redovisning avtog. Vår empiri visade att 

granskningsrapporten även behandlade resterande delar av skandalen så som de kritiserade 

bonusprogrammen som baserades på embedded value. I samband med rapportens 

offentliggörande noterade vi att medias kritik inte bara avtog beträffande redovisningen, utan 

även för Skandia i sin helhet. Det ger indikationer om att organisationens och redovisningens 

legitimitet verkar vara sammankopplade och oskiljaktiga.  

 

Vad gäller ABB fann vi inte lika tydliga indikationer som skulle stärka vår drivna tes om att 

redovisningens och organisationens legitimitet är oskiljaktiga. Även om kritiken mot 

redovisningen och organisationen avtog ungefär samtidigt, har vi däremot inte noterat någon lika 

tydlig omständighet som Skandias granskningsrapport som kan hänföras till avtagande medial 

kritik. Det pekar mot att legitimitet är en egenskap som beror på att organisationen i sin helhet 

agerar utefter allmänhetens förväntningar, och inte bara att en del av organisationen, i vårt fall 

redovisningen, inställer sig till förväntningarna eftersom kritiken mot redovisningen och 

organisationen verkar vara sammanflätad. Denna syn överensstämmer med befintlig litteratur 

inom området som generellt sätt behandlar legitimitet för organisationen i sin helhet (Suchman, 

1995; Lamin & Zaheer, 2012; Lindblom, 1993; Deephouse, 1996; Dowling & Pfeffer, 1975).  

  

Studien har också bidragit med att visa vilken roll media har i egenskap av samhällets domare 

och i fråga om redovisningens legitimitet. Som vi framhävt i den jämförande fallanalysen har 

medias dömande roll i stor utsträckning fokuserat på ansvarsfrågan. Det antyder på att media i 

dessa fall snarare fokuserat på mänskliga ageranden än den inneboende flexibiliteten som varit 

den bakomliggande orsaken till de två redovisningsskandalerna. Med det sagt tycks inte medias 

rapporteringar om en avvikande redovisning utgå efter sakfrågor utan snarare efter mänskliga 

ageranden. Detta ger ett potentiellt bidrag till media agenda teorier (exempelvis McCombs & 

Shaw, 1972; McCombs, 2002; McQuail, 2010; Meyer, 1980) gällande vilka frågor och 

omständigheter som media tycks prioritera vid en redovisningsskandal. Vår studie visade 
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exempelvis att media tycks prioritera ansvarsfrågor för redovisningens brister framför 

redovisningsrelaterade frågor. 

10.2.2 Praktiska implikationer 

Studiens praktiska innebörd är att modellen kan fungera som en vägledning om hur 

organisationens företrädare bör agera vid redovisningsskandaler för att dämpa redovisningens 

legitimitetsskada då modellen visar hur företrädare faktiskt har agerat. Den visar exempelvis att 

erkännande och förklarande av företrädare tycks vara mer legitimerande än att kort efter 

skandalens uppdagande förneka de anklagelser som riktas mot redovisningen. Arbetet bidrar även 

med att påvisa den stora inverkan och påtryckande roll media har på organisationen beträffande 

redovisningen. Att ha medias betydande roll i åtanke för att legitimera redovisningen kan därmed 

vara av nytta för företagsledningar och styrelser för att ta strategiska beslut som reparerar 

redovisningens legitimitetsskada. Exempelvis visar studien att organisationen kan tillta en strategi 

att i media kommunicerar de åtgärder som vidtas i syfte att förbättra (och därigenom legitimera) 

redovisningen, vilket kan leda till att media bidrar med uppmärksamma att organisationens 

redovisning tillgodoser samhälleliga normer och allmänhetens förväntningar.  

 

Våra resultat ger även indikationer om att det föreligger ett medialt behov om att ansvarsfrågan 

för den illegitima redovisningen fastställs. Modellen föreslår därför att organisationen i ett tidigt 

skede fastställer ansvarsfrågan för att därigenom undvika en utdragen process där media ägnar tid 

och åt att fastställa vem eller vilka som förorsakat den bristfälliga redovisningen. En möjlig 

strategisk handling kan då vara att organisationen själv ser till att fastställa ansvaret för 

redovisningen så att inte media ser något eget behov i att göra det. Detta kan vara gynnsamt för 

att undvika negativ nyhetsbevakning beträffande organisationens redovisning. 
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